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Експериментальна діяльність закладу освіти –
стратегія його інноваційного розвитку
В умовах розбудови національної системи загальної середньої освіти важливого
значення набуває інноваційна діяльність закладів освіти, яка характеризується
системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій
(нововведень) в освітньому процесі.
Потреба в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності в умовах розвитку
освіти спричинена певними обставинами:
– розбудова суверенної держави викликала необхідність докорінної зміни системи
освіти, методології і технології організації освітнього процесу в закладах освіти.
Пошуки, які ведуть колективи, можуть збагатити не лише шкільну практику, а й
педагогічну науку;
– виконання соціального замовлення сучасного етапу розбудови нашої держави –
формування особистості, здатної ефективно працювати і навчатися протягом життя,
оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського
суспільства, потребує постійного пошуку нових організаційних форм, індивідуального
підходу до особистості та ефективних технологій навчання і виховання. В цій ситуації
суттєво зростає роль і авторитет педагогічного пошуку, який може стати теоретичною
базою для впровадження інновацій;
– змінився характер ставлення учителів до факту засвоєння і застосування
педагогічних нововведень. Якщо раніше інноваційна діяльність обмежувалася
використанням рекомендованих зверху нововведень, то сьогодні вона набуває
дослідницько-пошукового характеру: учитель обирає нові програми, підручники,
використовує нові прийоми і способи педагогічної діяльності;
– створилася реальна ситуація конкуренції між закладами освіти, спричинена їх
входженням у ринкові відносини, створенням нових типів шкіл, у тому числі й
недержавних.
Оскільки єдино правильним і ефективним шляхом перевірки результативності
запровадження інновацій у системі освіти є експеримент, експериментальна робота є
складовою інноваційної діяльності.
Зміст дослідно-експериментальної роботи включає інноваційну діяльність, сутність
якої полягає в оновленні навчально-виховного процесу, внесенні новоутворень у
традиційну систему, що передбачає найвищий ступінь педагогічної творчості. При
цьому важливо, що суб‘єктом, носієм інноваційного процесу є учителі, учні, батьки.
Дослідно-експериментальна педагогічна діяльність як частина інноваційної освітньої
діяльності – це процес цілепокладання, планування, організації, мотивації,
забезпечення та контролю. Результатом цієї діяльності є якісні зміни в роботі
навчальних закладів та освіти в цілому.
Досвід багатьох шкіл переконливо доводить, що ті заклади освіти, котрі оволоділи
дослідними законами та вміннями і займаються проблемними дослідженнями,
спрямованими на вирішення завдань педагогічної практики, створюють умови для
підвищення педагогічної майстерності, активізації педагогічної творчості освітян
навчального закладу; удосконалення системи управління, а найголовніше – для
розвитку особистості дитини.
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Інноваційна діяльність у закладах освіти, як правило, здійснюється на двох рівнях:
регіональному і загальнодержавному.
На регіональному рівні інноваційна діяльність характеризується розробкою
нововведення у варіативній складовій змісту загальної середньої освіти, системі
організації навчально-виховного процесу, методах і формах навчання, виховання й
управління, методиках викладання навчальних предметів, окремих методів і форм
управління закладом освіти.
На державному рівні – внесенням суттєвих змін у систему загальної середньої
освіти, що знайшли своє відображення в оновлених системах організації навчальновиховного процесу, технологіях управління освітою певного регіону.
Характерними ознаками експерименту є:
– точна фіксація вихідного рівня та умов перебігу процесу;
– внесення запланованих змін;
– варіювання умов і змін;
– відтворюваність процесу і результатів;
– точна фіксація результатів;
– інтерпретація результатів з визначенням ваги (факторів), що впливають на
зміни.
Нині найбільш поширені у Волинській області такі напрями дослідноекспериментальної діяльності:
– психолого-педагогічний супровід дітей із особливими потребами через
упровадження інклюзивної освіти;
– виховання учнів на морально-етичних цінностях християнства;
– формування культури здоров’я підростаючого покоління;
– упровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес ЗНЗ;
– впровадження дистанційної освіти в умовах інноваційного освітнього
середовища;
– STEM-освіта;
– інтеграція в освіті.
Кожний із дослідно-експериментальних проектів має чітко визначений, відмінний
від інших науковий апарат, механізм організації і проведення.
Практична значущість проведення дослідно-експериментальної роботи в освітній
галузі в цілому та регіоні зокрема сприяє реформуванню освітньої політики регіону,
модернізації змісту освіти, забезпеченню нормативної бази для її реалізації на основі
залучення науковців до вирішення актуальних проблем педагогічної практики.
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РЕЄСТРАЦІЙНІ ПАСПОРТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ,
ЩО ВЕДУТЬ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ РОБОТУ
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня
школа-інтернат І–ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною
підготовкою Луцької міської ради Волинської області»
1. Повна назва навчального закладу

Назва навчального закладу
Комунальний заклад «Луцький навчальновиховний комплекс загальноосвітня школаінтернат І–ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з
посиленою фізичною підготовкою Луцької
міської ради Волинської області»

Індекс, поштова
адреса
43010,
Волинська обл.,
м. Луцьк,
вул. Дубнівська, 32

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 05.07.2016 року № 386

Конт. телефон,
факс, Е-mаіl
Телефон:
(0332)24-54-72,
Е-mаіl:
pravoliceylutsk@ukr.net

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Розвиток соціальної та пізнавальної активності школярів шляхом впровадження
акмеологічних технологій
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження: розробка та експериментальна перевірка педагогічних умов
розвитку соціальної та пізнавальної активності школярів шляхом впровадження
акмеологічних технологій в навчально-виховному процесі.
Завдання дослідження:
– опрацювати нормативно-правову та науково-методичну базу з експериментальної
дослідницької діяльності та уточнити проблему дослідження;
– розробити та апробувати систему роботи педагогічного колективу щодо впровадження
акмеологічних технологій в освітньому процесі;
– скласти банк діагностик за проблемою експериментальної роботи;
– розробити модель розвитку соціальної та пізнавальної активності школярів шляхом
впровадження акмеологічних технологій в навчально-виховному процесі;
– розробити методичні рекомендації щодо запровадження акмеологічних технологій в
навчально-виховному процесі

5. Очікувані результати:
Результати, отримані внаслідок здійснення дослідно-експериментальної роботи з
впровадження акме-технологій, сприятимуть підвищенню рівня розвитку соціальної
та пізнавальної активності учнів та професійної діяльності педагогів загальноосвітніх
навчальних закладів
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6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: травень 2016 р., закінчення: червень 2021 р.
7. Етапи:
І – початок: травень 2016 р., закінчення: червень 2017 р.
ІІ – початок: вересень 2017 р., закінчення: вересень 2020 р.
ІІІ – початок: вересень 2020 р., закінчення: червень 2021 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Лук’янчук
Галина Ярославівна

Вчений ступінь, звання

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Корнейко
Кандидат історичних
Алла Олександрівна
наук, доцент

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Дудич
Анатолій Миколайович

Місце роботи
Комунальний заклад
«Луцький навчальний
заклад загальноосвітня
школа-інтернат І–ІІІ
ступенів – правознавчий
ліцей з посиленою
фізичною підготовкою
Луцької міської ради
Волинської області»

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, старший викладач
кафедри менеджменту
освіти

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, доцент кафедри
менеджменту освіти

Посада
Директор

11. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:
1. Дослідно-експериментальна діяльність педагогічного колективу у структурі
навчально-виховного процесу : зб. матеріалів за результатами ДЕР / упоряд.
Л. В. Кухарчук. – Луцьк, 2018 р. – 56 с.
2. Особливості сучасного уроку з використанням акмеологічних технологій / авторуклад. Г. Я. Лук’янчук. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 64 с.
3. Розвиток соціальної активності учнів шляхом впровадження акмеологічних
технологій в сучасному загальноосвітньому закладі / автор-уклад. Г. Я. Лук’янчук. –
Луцьк : ВІППО, 2017. – 88 с.
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Комунальний заклад «Луцька вечірня (змінна) школа
Луцької міської ради»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова
адреса
Комунальний заклад «Луцька
43001, м. Луцьк,
вечірня (змінна) школа Луцької
вул. Ковельська, 43,
міської ради»

Конт. телефон, факс,
Е-mаіl
Телефон:
(0332) 725148,
E-mail:
vschool.lutsk@gmail.com
Web:
http://vechschool.ucoz.ua/

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 10.11.2017 року № 652

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Впровадження дистанційної освіти в умовах інноваційного освітнього середовища
вечірньої (змінної) школи
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження: розробка та експериментальне впровадження адаптивної моделі
дистанційного навчання в умовах вечірньої (змінної) школи.
Завдання дослідження:
– опрацювати нормативно-правову та науково-методичну базу для здійснення
дистанційної освіти в Україні;
– розробити адаптивну модель дистанційного навчання в умовах вечірньої (змінної)
школи;
– створити та експериментально апробувати матеріально-технічне, навчальнометодичне та фінансово-економічне забезпечення упровадження елементів
дистанційного навчання в закладі освіти;
– розробити систему роботи педколективу щодо впровадження дистанційного
навчання в навчально-виховний процес школи;
– розробити методичні рекомендації за темою дослідно-експериментальної
діяльності;
– розробити матеріали для популяризації ідеї запровадження дистанційної форми
навчання у інших навчальних закладах
5. Очікувані результати:
Результати дослідження полягають у теоретичній розробці та експериментальній
перевірці ефективності застосування елементів дистанційного навчання
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2017 р., закінчення: серпень 2022 р.
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7. Етапи:
І – початок: вересень 2017 р., закінчення: серпень 2019 р.
ІІ – початок: вересень 2019 р., закінчення: серпень 2021 р.
ІІІ – початок: вересень 2021 р., закінчення: серпень 2022 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Лук’янчук
Галина Ярославівна

Вчений ступінь, звання

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Оксенюк Ігор Леонідович

Корнейко
Алла Олександрівна

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Левченко Юрій Іванович

Кандидат історичних
наук, доцент

Місце роботи
Комунальний заклад
«Луцька вечірня
(змінна) школа Луцької
міської ради»
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Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
старший викладач
кафедри менеджменту
освіти

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, методист відділу
наково-методичного
забезпечення та
дистанційної освіти ВІППО
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, доцент кафедри
менеджменту освіти

Посада
Директор

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 19
Луцької міської ради Волинської області»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова
адреса
Комунальний заклад «Луцька
43024, м. Луцьк,
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
вул. Ветеранів, 5а
№ 19 Луцької міської ради Волинської
області»

Конт. телефон, факс,
Е-mаіl
Телефон: (0332) 716631,
E-mail:
Lutskschool19@ukr.net

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 12.06.2017 року № 375

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Національне виховання особистості в умовах полікультурного середовища
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка моделі
національного виховання школяра в умовах полікультурного середовища.
Завдання дослідження:
– здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури з теми дослідноекспериментальної діяльності;
– розробити та апробувати модель національного виховання школяра в умовах
полікультурного середовища засобами народного мистецтва в дусі національних
традицій;
– обґрунтувати психолого-педагогічні умови здійснення національного виховання
особистості в полікультурному середовищі;
– розробити та експериментально перевірити модель професійного розвитку
педагога в умовах полікультурного середовища;
– підготувати методичні рекомендації щодо національного виховання особистості
школяра в умовах полікультурного середовища
5. Очікувані результати:
Результати, отримані внаслідок здійснення дослідно-експериментальної роботи,
сприятимуть підвищенню якості шкільної освіти та зростанню рівня національного
виховання школярів; сприятимуть підвищенню професійного рівня педагогічних
працівників
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2017 р., закінчення: серпень 2022 р.
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7. Етапи:
І – початок: вересень 2017 р., закінчення: серпень 2019 р.
ІІ – початок: вересень 2019 р., закінчення: серпень 2021 р.
ІІІ – початок: вересень 2021 р., закінчення: серпень 2022 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Лук’янчук
Галина Ярославівна

Вчений ступінь, звання

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Корнейко
Кандидат історичних наук,
Алла Олександрівна
доцент

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Левченко Юрій Іванович

Місце роботи
Комунальний заклад
«Луцька загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 19
Луцької міської ради
Волинської області»

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
старший викладач
кафедри менеджменту
освіти

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти, доцент
кафедри менеджменту
освіти

Посада
Директор

11. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:
1. Національне виховання особистості в умовах полікультурного середовища :
методичний порадник / упоряд. Ю. А. Власюк. – Луцьк, 2018. – 44 с.
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Навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – гімназія»
м. Горохів
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова
адреса
Навчально-виховний комплекс
45700,
Волинська обл.,
«загальноосвітня школа І–ІІІ ст. –
гімназія» м. Горохів
Горохівський р-н,
м. Горохів,
вул. Грушевського, 5а

Конт. телефон, факс,
E-mail
Телефон:
(03379) 2-19-80,
E-mail:
nvk_gorohiv@ukr.net

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 12.06.2018 року № 370
3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Формування мотивації навчальної діяльності
інноваційного освітнього середовища

здобувачів

обласної

освіти

державної

в

умовах

4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка
моделі формування мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах
інноваційного освітнього середовища.
Завдання дослідження:
– проаналізувати теоретичні положення щодо формування мотивації навчальної
діяльності особистості;
– розробити та апробувати модель формування мотивації навчальної діяльності
здобувачів освіти в умовах інноваційного освітнього середовища;
– виявити, розробити та апробувати ефективні психолого-педагогічні умови для
забезпечення мотивації навчальної діяльності особистості;
– впровадити інноваційні освітні технології та психологічні методики щодо
формування мотивації навчальної діяльності особистості;
– підготувати методичні рекомендації щодо формування мотивації навчальної
діяльності учнів в умовах реформування освіти та укласти методичний кейс
5. Очікувані результати:
1. Створення команди дирекції школи, керівників предметних кафедр, творчих
педагогів, психологів – лідерів у формуванні мотивації навчальної діяльності учнів, які
володіють знаннями та компетентні щодо формування процесу мотивації; уміють
розробляти заходи щодо формування процесу мотивації; вмотивовані впроваджувати
нові технології в навчально-виховний процес.
2. Укладення моделі формування мотивації навчальної діяльності учнів.
3. Розширення співпраці з вищими навчальними закладами, поновлення та підписання
нових угод про співпрацю, що сприяє підвищенню позитивного іміджу закладу
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4. Укладення методичного кейсу щодо формування мотивації навчальної діяльності
учнів в умовах реформування освіти.
5. Підвищення рівня вмотивованості та результатів навчальних досягнень здобувачів
освіти
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: травень 2018 р., закінчення: червень 2023 р.
7. Етапи:
І – початок: травень 2018 р., закінчення: червень 2019 р.
ІІ – початок: вересень 2019 р., закінчення: червень 2022 р.
ІІІ – початок: вересень 2022 р., закінчення: червень 2023 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім'я, по батькові
Вітюк Валентина Василівна

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім'я, по батькові
Олешко Петро Степанович

10. Автори ініціативи:
Прізвище, ім'я, по батькові
Зінчук
Володимир Володимирович
Бочковський
Валентин Дмитрович

Вчений ступінь, звання
Кандидат педагогічних
наук, доцент

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
проректор з науковометодичної роботи

Вчений ступінь, звання
Кандидат історичних наук,
доцент

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти, ректор

Місце роботи
Навчально-виховний
комплекс «загальноосвітня
школа І–ІІІ ст. – гімназія»
м. Горохів

Посада
директор
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заступник директора
з навчально-виховної
роботи

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2
Луцької міської ради Волинської області»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу

Індекс, поштова
адреса
43018,
Волинська обл.,
м. Луцьк,
вул. Львівська, 28

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2
Луцької міської ради Волинської області»

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 29.12.2017 року № 744

Конт. телефон,
факс, Е-mаіl
Телефон:
26-14-41,
26-24-59,
E-mail:
zos2lutsk@gma
il.com

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Формування еколого-валеологічної культури школярів засобами STEM-освіти
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження полягає в експериментальній перевірці організаційних та
психолого-педагогічних умов формування еколого-валеологічної культури школярів
засобами STEM-освіти.
Завдання дослідження:
– вивчити стан розробленості досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці,
уточнити зміст понять «еколого-валеологічна культура» і «STEM-освіта»;
– виявити необхідні організаційні, психологічні, педагогічні умови для формування екологовалеологічної культури особистості;
– розробити модель еколого-валеологічної культури учня;
– розробити модель інтелектуального розвитку особистості школяра;
– розробити модель здоров’язбережувальної компетентності учнів;
– створити умови для розвитку особистості вчителя та учня через впровадження у освітній
процес інноваційних здоров’язбережувальних технологій та технологій STEM-освіти

5. Очікувані результати:
Використання засобів STEM-освіти в освітньому процесі.
Впровадження в освітній процес інноваційних здоров’язбережувальних технологій та
технологій формування соціально активної особистості.
Налагодження ефективної взаємодії закладу та сім’ї у формуванні соціально
активної та здорової особистості
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: жовтень 2017 р., закінчення: вересень 2022 р.
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7. Етапи:
І – початок: жовтень 2017 р., закінчення: вересень 2018 р.
ІІ – початок: вересень 2018 р., закінчення: вересень 2021 р.
ІІІ – початок: вересень 2021 р., закінчення: вересень 2022 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Поліщук
Наталія Анатоліївна

Вчений ступінь, звання

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Ткачук Надія Михайлівна
Кандидат педагогічних
наук

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Грищук Василь Адамович

Місце роботи
Комунальний заклад
«Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 2
Луцької міської ради»
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Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, завідувач науководослідної лабораторії освітніх
інновацій та координації
діяльності РМК (ММК)

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, проректор з наукової
роботи

Посада
Директор

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей»
Луцької міської ради Волинської області
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Комунальний заклад «Луцький навчальновиховний комплекс «Загальноосвітня школа
І–ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей»
Луцької міської ради Волинської області

Індекс, поштова
адреса
43024,
м. Луцьк,
вул. Ветеранів, 5

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 05.01.2016 року № 05

Конт. телефон,
факс, Е-mаіl
тел./факс (0332)
252-281;
E-mail:
znz10 lu@ukr.net

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Управління процесом морально-духовного виховання учнів в умовах інноваційного
освітнього середовища
4. Мета та головні завдання експерименту:
Метою експериментального дослідження є розробка та експериментальна перевірка
моделі управління морально-духовним вихованням учнів в умовах інноваційного
освітнього середовища.
Завдання дослідження:
– здійснити теоретичне обґрунтування проблеми управління морально-духовним
вихованням школярів у педагогічній науці та практиці освітніх закладів;
– розкрити сутність, структурні компоненти та рівні сформованості морально-духовного
виховання учнів;
– обрати і запровадити ефективні методики вивчення запитів учнів та їхніх батьків щодо
організації морально-духовного виховання школярів на уроках і в позакласній роботі;
– розробити й експериментально перевірити структурно-функціональну модель управління
морально-духовним вихованням учнів;
– визначити педагогічні умови ефективності управління морально-духовним вихованням
школярів;
– здійснити аналіз ефективності дослідно-експериментального дослідження і розробити
конкретні методичні рекомендації щодо особливостей управління морально-духовним
вихованням учнів в умовах інноваційного освітнього середовища

5. Очікувані результати:
Теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити модель
управління, що забезпечує ефективність структурно-функціональних умов моральнодуховного виховання учнів в інноваційному освітньому середовищі
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6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2015 р., закінчення: червень 2020 р.
7. Етапи:
І – початок: вересень 2015 р., закінчення: червень 2016 р.
ІІ – початок: вересень 2016 р., закінчення: червень 2019 р.
ІІІ – початок: вересень 2019 р., закінчення: червень 2020 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Вознюк
Василь Степанович

Вчений ступінь, звання
Кандидат політичних наук,
доцент

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Ткачук Надія Михайлівна
Кандидат педагогічних
наук

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові Місце роботи
Михальчук Олег Євгенович Комунальний заклад
«Луцький навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня школа
І–ІІ ступенів № 10 –
професійний ліцей»
Луцької міської ради
Волинської області

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти, доцент
кафедри менеджменту
освіти

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
проректор з наукової
роботи

Посада
Директор

11. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:
1. Від теорії до практики : збірка матеріалів роботи шкільної методичної майстерні
філологів з морально-духовного виховання учнів на уроках української літератури,
зарубіжної літератури / упоряд. Г. Я. Кондратик, С. І. Артемчук. – Луцьк, 2016.
2. Жичук С. А. Виховання моральності особистістю вчителя історії (з досвіду
роботи вчителів історії) / С. А. Жичук // Освітні горизонти : інформаційно-методичний
вісник управління освіти Луцької міської ради / упор. С. В. Куляк. – Луцьк, 2017.
3. Кондратик Г. Я. Управління процесом морально-духовного виховання учнів /
Г. Я. Кондратик // Освітні горизонти : інформаційно-методичний вісник управління
освіти Луцької міської ради / упор. С. В. Куляк. – Луцьк, 2016.
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4. Матеріали за результатами ІІ (формувального) етапу експерименту «Управління
процесом морально-духовного виховання учнів в умовах інноваційного освітнього
середовища» за 2017/2018 н. р. : збірка / упоряд. О. Є. Михальчук, Г. Я. Кондратик. –
Луцьк, 2018.
5. Трофімчук О. М. Морально-духовне виховання на уроках української мови
(з досвіду роботи вчителів української мови і літератури НВК № 10) /
О. М. Трофімчук // Освітні горизонти : інформаційно-методичний вісник управління
освіти Луцької міської ради / упор. С. В. Куляк. – Луцьк, 2017.
6. Управління процесом морально-духовного виховання учнів в умовах
інноваційного освітнього середовища : збірка матеріалів за результатами
ІІ (формувального) етапу експерименту за 2016/2017 н. р. / упоряд. О. Є. Михальчук,
Г. Я. Кондратик. – Луцьк, 2017.
7. Шлях до мети : збірка матеріалів за результатами І етапу експерименту
«Управління процесом морально-духовного виховання учнів в умовах інноваційного
освітнього середовища» / упоряд. О. Є. Михальчук, Г. Я. Кондратик. – Луцьк, 2016.
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Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс
«ЗОШ І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Комунальний заклад «ЛНВК ЗОШ І–ІІІ
ступенів № 22 – ліцей Луцької міської
ради»

Індекс, поштова
адреса
43026,
м. Луцьк,
Відродження, 32

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 30.12.2016 року № 369

Конт. телефон, факс,
Е-mаіl
Телефон:
(0332)254 191,
E-mail:
Schol22@ukr.net

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Компетентнісний підхід як фактор гуманізації інноваційного освітнього середовища
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета: теоретичне обґрунтування факторів інноваційного розвитку освітнього
середовища щодо формування компетентної особистості із загальнолюдськими
якостями.
Завдання дослідження:
– вдосконалити теоретичну базу навчання, виховання та розвитку школярів;
– розробити модель навчального закладу на основі компетентнісного підходу як фактору
гуманізації інноваційного освітнього середовища;
– впроваджувати інноваційні елементи в освітнє середовище навчального закладу;
– виявити інноваційні освітні умови для формування компетентної гуманістичної особистості
в сім’ї;
– розробити психолого-педагогічні рекомендації для сім’ї щодо ефективного формування
компетентної особистості школяра на загальнолюдських цінностях;
– розробити та апробувати моделі компетентнісної особистості школяра;
– здійснити дослідження впливу інноваційних умов освітнього середовища на формування
компетентної особистості

5. Очікувані результати:
Реалізація місії закладу: «Якісна освіта на рівні державних стандартів,
процесу навчання та виховання на особистість учня».
Створення моделі компетентнісного випускника школи.
Позитивна динаміка рівня навчальних досягнень учнів, рівня вихованості.
Системне впровадження технологій компетентного підходу в навчання та
особистості.
Створення системи взаємодії педагогів, батьків, учнів з формування
компетенцій учнів.
Створення банку навчально-методичного забезпечення формування
компетенцій учнів, медіатеки кращих уроків.
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орієнтація

виховання
ключових
ключових

Підвищення рівня професійної компетентності вчителя: зростання педагогічної
майстерності; підвищення рівня культури; конструктивне сприйняття нових ідей;
практичне використання технологій компетентнісного навчання; самоаналіз власної
діяльності
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: жовтень 2016 р., закінчення: червень 2021 р.
7. Етапи:
І – Діагностико-концептуальний етап (жовтень 2016 р. – серпень 2017 р.).
ІІ – Формувальний етап (вересень 2017 р. – серпень 2020 р.).
ІІІ – Узагальнювальний етап (вересень 2020 р. – червень 2021 р.).
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Луцюк
Анатолій Михайлович

Вчений ступінь, звання
Кандидат педагогічних
наук, доцент

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Остапйовський
Кандидат педагогічних
Олександр Ігорович
наук

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Кучер Лариса Віталіївна

Місце роботи
КЗ «ЛНВК ЗОШ І–ІІІ
ступенів № 22 – ліцей
Луцької міської ради»

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
завідувач кафедри
педагогіки і психології

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
доцент кафедри педагогіки
і психології

Посада
директор

11. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:
1. Денисюк Н. М. Системний підхід до організації роботи педколективу в умовах
експерименту / Н. М. Денисюк // Дослідно-експериментальна діяльність навчального
закладу в сучасних умовах: матеріали круглого столу / упоряд. А. М. Луцюк. – Луцьк :
ВІППО, 2017. – 160 с. – С. 44–48.
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Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 15
Луцької міської ради Волинської області»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу

Індекс, поштова
адреса
Комунальний заклад «Луцька
43003,
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 15 м. Луцьк,
Луцької міської ради Волинської області» вул. Привокзальна, 5а
2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 05.07.2016 р. № 386

Конт. телефон,
факс, Е-mаіl
Телефон:
(0332) 230 308

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Формування соціально активної особистості учня у «школі повного дня»
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження: створення оптимальних умов для становлення соціально активної
особистості у «школі повного дня».
Завдання дослідження:
– опрацювати сучасну нормативно-правову базу в галузі освіти, вивчити стан досліджуваної
проблеми у психолого-педагогічній літературі;
– обрати освітні технології навчання та виховання соціально активної особистості;
− розробити модель соціально активної особистості;
− розробити модель освітнього середовища для формування соціально активної особистості
в умовах «школі повного дня»;
– укласти методичні рекомендації щодо організації та педагогічного забезпечення процесу
формування соціально активної особистості учня у «школі повного дня»

5. Очікувані результати:
– картотека психолого-педагогічної літератури та передового педагогічного досвіду з
теми: «Формування соціально активної особистості учня в умовах «школи повного
дня»;
– інформаційний банк освітніх технологій, прийомів та методів навчання та
виховання соціально активної особистості;
– модель соціально активної особистості;
– модель навчального середовища для задоволення соціальних потреб учнів з
урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку;
– методичні рекомендації щодо організації та педагогічного забезпечення процесу
формування соціально активної особистості учня у «школі повного дня»
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: травень 2016 р., закінчення: червень 2021 р.
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7. Етапи:
І – початок: травень 2016 р., закінчення: червень 2017 р.
ІІ – початок: вересень 2017 р., закінчення: червень 2020 р.
ІІІ – початок: вересень 2020 р., закінчення: червень 2021 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Муляр Оксана Петрівна

Вчений ступінь, звання
Кандидат педагогічних
наук, доцент

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Журавльов
Кандидат біологічних
Олександр Анатолійович
наук

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Романюк
Світлана Володимирівна
Гребенюк
Олег Олександрович

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, доцент кафедри теорії
та методики викладання
шкільних предметів

Місце роботи, посада
Східноєвропейський
національний університет,
доцент кафедри фізіології
людини і тварин СНУ імені
Лесі Українки

Місце роботи
Посада
Комунальний заклад
Директор
«Луцька
загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів Луцької
міської ради Волинської
області»

11. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:
1. Оліферчук Л. Г. Організація та моделювання інноваційного освітнього простору
у школі повного дня / Л. Г. Оліферчук // Освітні горизонти. – 2017. – № 3. – С. 44–49.
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Нововолинська спеціальна загальноосвітня школа № 9
Волинської обласної ради
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова адреса
Нововолинська спеціальна
загальноосвітня школа № 9
Волинської обласної ради

45400,
Волинська область,
м. Нововолинськ,
вул. Нововолинська, 17

Конт. телефон, факс,
Е-mаіl
Телефон:
(03344) 3-02-64
E-mail: novachool9@ ukr.net

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 10.11.2017 року № 652
3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Адаптація дітей з особливими освітніми потребами
компетентнісного підходу

в

обласної

державної

умовах

реалізації

4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета: теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка умов та
механізмів адаптації дітей з особливими освітніми потребами в умовах
компетентнісного підходу.
Завдання дослідження:
– теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати умови та механізми успішної
адаптації дітей з особливими освітніми потребами в навчально-виховному процесі
спеціальної школи;
– сприяти розвитку інноваційного потенціалу та професійної кваліфікації педагогів школи з
питань індивідуального супроводу учнів з різними порушеннями розвитку;
– розробити й адаптувати до інноваційного навчального простору програмно-методичне
забезпечення, що сприятиме якісному освоєнню ключових компетентностей та
самореалізації кожної дитини;
– проаналізувати й узагальнити результати дослідно-експериментальної роботи, підготувати
методичні рекомендації, публікації в фахових виданнях щодо створення умов успішної
адаптації дітей з особливими освітніми потребами

5. Очікувані результати:
Підвищення кваліфікації педагогів в області дефектології, шляхом проведення
сертифікованих семінарів та тренінгів.
Створення активної мережі партнерів, однодумців для системної цілеспрямованої комунікації.
Створення комплексної моделі адаптивного середовища для дітей з особливими
освітніми потребами.
Створення сучасного освітнього простору та науково-методичної бази для
інноваційного експериментування.
Створення механізму розробки індивідуальних освітніх траєкторій для реалізації
потенціалу кожного школяра
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6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2017 р., закінчення: червень 2022 р.
7. Етапи:
І – (вересень 2017 р. – червень 2018 р.) – діагностико-концептуальний.
ІІ – ( вересень 2018 р. – червень 2021 р.) – формувальний.
ІІІ – (вересень 2021 р. – червень 2022 р.) – підсумково-узагальнювальний.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові

Вчений ступінь,
звання

Турчина Лариса Іванівна

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові
Остапйовський
Олександр Ігорович

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Кантор
Тетяна Володимирівна

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, старший викладач
кафедри педагогіки і психології

Вчений ступінь,
звання
Кандидат
психологічних наук

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, доцент кафедри
педагогіки і психології

Місце роботи
Нововолинська спеціальна
загальноосвітня школа
№ 9 Волинської обласної
ради
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Посада
Директор

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 20
Луцької міської ради Волинської області»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу

Індекс, поштова
адреса
43017, Волинська
область, м. Луцьк,
вул. Шота
Руставелі, буд. 11

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 20
Луцької міської ради Волинської області»

Конт. телефон,
факс, Е-mаіl
Телефон:
26-28-92, 26-09-30,
26-07-89,
E-mail:
zosh20@ukr.net

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від
21.11.2013 року № 670
3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Інноваційні підходи до психолого-педагогічного супроводу інклюзивної освіти
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність
інноваційних підходів психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими
освітніми потребами в інклюзивній освіті з метою підвищення ефективності їх
інтеграції в соціум.
Завдання дослідження:
– проаналізувати процес інтеграції в соціум школярів з особливими потребами як соціальнопсихолого-педагогічну проблему;
– визначити сутність та особливості використання моделі інклюзивної освіти з метою
соціально-психолого-педагогічної діяльності із забезпечення ефективності інтеграції
школярів з особливими потребами в соціум;
– теоретично обґрунтувати й апробувати модель інклюзивної освіти та визначити ступінь її
ефективності впливу на соціально-психолого-педагогічні умови інтеграції в соціум школярів з
особливими потребами;
– дослідити ефективність інтеграції в соціум школярів з особливими потребами,
обґрунтувати критерії, показники, рівні ефективності досліджуваного процесу;
– розробити навчальні курси для педагогів у системі післядипломної та вищої освіти;
– провести аналіз ефективності впровадження моделі інклюзивної освіти для створення
соціально-психолого-педагогічних умов з метою інтеграції школярів з особливими потребами
в соціум;
– апробувати комплексну програму впровадження інклюзивного навчання на базі
експериментального закладу освіти

5. Очікувані результати:
Удосконалити та надати подальшого розвитку підвищенню рівня обізнаності з
моделями інклюзивної освіти й творчих можливостей педагогічного колективу в
роботі у загальноосвітньому навчальному закладі; розробці дидактичної моделі
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та структурування процесу формування готовності педагогів до роботи з дітьми з
особливими потребами; формування цілісної концепції інклюзивної освіти, розробці
державної інклюзивної політики, системи управління і підтримки національних
стратегій освітньої інклюзії, популяризацію ідей інклюзивної освіти.
Використання моделі інклюзивної освіти забезпечить реалізацію таких соціальнопсихолого-педагогічних умов:
– підвищення особистісної готовності школярів з особливими освітніми потребами до самостійного
життя й інтеграції в соціум на основі врахування їх біопсихосоціальних особливостей;
– налагодження взаємодії з різноманітними соціальними інституціями з метою вирішення
проблем цієї соціальної групи на базі міждисциплінарності й міжвідомчості;
– створення позитивного соціально-виховного середовища шляхом сприяння формуванню
позитивного образу молоді з вадами в суспільстві засобом використання моделі інклюзивної
освіти, поглиблення знань про цю соціальну групу, особливості її потреб, проблем і
досягнень

6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: жовтень 2013 р., закінчення: серпень 2018 р.
7. Етапи:
І – початок: жовтень 2013 р., закінчення: серпень 2014 р.
ІІ – початок: вересень 2014 р., закінчення: серпень 2017 р.
ІІІ – початок: вересень 2017 р., закінчення: серпень 2018 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Остапйовський
Олександр Ігорович

Вчений ступінь, звання
Кандидат психологічних
наук

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Вічалковська Наталія
Кандидат психологічних
Калинівна
наук, доцент

Іванашко Оксана
Євгенівна

Кандидат психологічних
наук, доцент
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Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти, доцент
кафедри педагогіки
і психології

Місце роботи, посада
Східноєвропейський
національний університет
імені Лесі Українки, доцент
кафедри педагогічної
та вікової психології
факультету психології
Східноєвропейський
національний університет
імені Лесі Українки, доцент
кафедри педагогічної
та вікової психології
факультету психології

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Коляно
Валентин Юрійович

Місце роботи
Комунальний заклад
«Луцька загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 20
Луцької міської ради
Волинської області»

Посада
Директор

11. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:
1. Остапйовський О. І. Професійна ідентичність особистості: зміст та підходи до
вивчення / О. І. Остапйовський // Інноваційні стратегії неперервної освіти в системі
післядипломної освіти : матеріали Всеукр. науково-практичної конф.,14–15 травня
2014 року. – Ч. ІІ. – Луцьк : ВІППО, 2014. – С. 58–62.
2. Остапйовський О. І. Формування особистості в процесі економічної соціалізації /
О. І. Остапйовський // Психологічні перспективи. – Луцьк : Східноєвропейський нац.
ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – Вип. 23. – С. 263–276.

29

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова
адреса
Комунальний заклад «Луцька
43024, м. Луцьк,
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів вул. Софії
№ 23 Луцької міської ради»
Ковалевської, 56

Конт. телефон, факс,
Е-mаіl
Телефон: (0332) 255 186,
E-mail: zosh_23@ ukr.net

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 05.01.2016 року № 05

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Моделювання інноваційного середовища навчального закладу для формування
соціально-адаптованої особистості
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета. Створити та реалізувати модель інноваційного середовища навчального
закладу, яка забезпечить успішну соціальну адаптацію особистості в суспільстві.
Завдання дослідження:
– вивчити стан розробленості проблеми моделювання інноваційного середовища
загальноосвітнього навчального закладу в теорії і практиці;
– забезпечити системний підхід для створення структури інноваційного закладу освіти як
відкритої і доступної системи для учнів, педагогів, батьків, громадськості, соціальних
партнерів;
– сприяти встановленню зв’язків соціального партнерства та співробітництва у взаємодії між
інноваційним навчальним закладом із родинами учнів, виробничими структурами, іншими
навчальними закладами, громадськими організаціями;
– удосконалити систему підвищення кваліфікації педагогів з формування соціально
адаптованої особистості школяра в освітньому середовищі на основі інновацій;
– створити та випробувати модель інноваційного середовища навчального закладу для
формування соціально адаптованої особистості;
– розробити систему моніторингу дослідно-експериментальної роботи;
– висвітлити результати дослідження в фахових публікаціях, розробити методичні
рекомендації щодо формування соціально адаптованої особистості школяра в умовах
інноваційного розвитку середовища

5. Очікувані результати:
Побудова моделі інноваційного середовища сприятиме якісному формуванню
соціально адаптованої особистості у навчальному закладі
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок вересень 2015 р. закінчення червень 2020 р.
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7. Етапи:
І – (вересень 2015 р. – червень 2016 р.) – діагностико-концептуальний.
ІІ – (вересень 2016 р. – червень 2018 р.) – формувальний.
ІІІ –(вересень 2018 р. – червень 2020 р.) – узагальнювальний.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Турчина Лариса Іванівна

Вчений ступінь, звання

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Вітюк
Кандидат педагогічних
Валентина Василівна
наук, доцент

Луцюк
Анатолій Михайлович

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Мартинюк
Віктор Семенович

Кандидат педагогічних
наук, доцент

Місце роботи
Комунальний заклад
«Луцька загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 23
Луцької міської ради»
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Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
старший викладач
кафедри педагогіки
і психології

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
проректор з науковометодичної роботи
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
завідувач кафедри
педагогіки і психології

Посада
Директор

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс
«Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського»
Луцької міської ради Волинської області»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова
адреса
Комунальний заклад
43018,
«Луцький навчально-виховний
Волинська обл.,
комплекс «Гімназія № 14
м. Луцьк,
імені Василя Сухомлинського»
вул. Черняховського, 8
Луцької міської ради Волинської
області»

Конт. телефон, факс,
Е-mail
Телефон: 26-35-09,
E-mail:
gimn14lutsk@outlook.com

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від
21.11.2013 р. № 660
3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах інноваційного
освітнього середовища
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка
педагогічних умов створення інноваційного освітнього середовища для розвитку
інтелектуально-творчого потенціалу особистості.
Завдання дослідження:
– аналіз психолого-педагогічної літератури з розвитку інтелектуально-творчого потенціалу
особистості;
– організація освітнього процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє
виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу особистості, з урахуванням її вікових та
психологічних особливостей;
– удосконалення інноваційного освітнього середовища з метою розвитку інтелектуальних і
творчих здібностей дітей різних вікових категорій;
– визначення умов для забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої
траєкторії розвитку учнів;
– підвищення професійної компетентності педагогів щодо використання сучасних ефективних
технологій розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей;
– розробка методичних рекомендацій щодо розвитку інтелектуально-творчого потенціалу
особистості в умовах НВК
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5. Очікувані результати:
– удосконалення моделі освітнього середовища через застосування найдоцільніших
педагогічних технологій на уроках і позакласних заходах;
– упровадження сервісів «Google Apps for Education»;
– організація дистанційного навчання для забезпечення розвитку інтелектуального і
творчого потенціалу гімназистів;
– забезпечення необхідних умов для роботи в інформаційному просторі під час уроків
та в позакласній діяльності;
– здійснення ефективного психолого-педагогічного супроводу підготовки учнів до
інтелектуальних випробувань, творчих конкурсів;
– ефективний розвиток інтелектуально-творчого потенціалу учнів;
– підвищення рівня навчальних досягнень учнів, результативності участі в
інтелектуальних і творчих змаганнях різних рівнів
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2013 р. закінчення: червень 2018 р.
7. Етапи:
І – початок: вересень 2013 р., закінчення: червень 2014 р.
ІІ – початок:вересень 2014 р., закінчення: червень 2017 р.
ІІІ – початок:вересень 2017 р., закінчення: червень 2018 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім'я, по батькові
Вітюк Валентина Василівна

9. Наукові консультанти:
Прізвище, ім'я, по батькові
Поліхун Наталія Іванівна

Бабій Микола Федорович

Вчений ступінь,
звання
Кандидат
педагогічних наук,
доцент

Місце роботи, посада

Вчений ступінь,
звання
Кандидат
педагогічних наук

Місце роботи, посада

Кандидат
педагогічних наук
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Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, проректор з науковометодичної роботи

Інститут обдарованої дитини
АПН України, завідувач відділу
підтримки обдарованості та
міжнародного співробітництва
Східноєвропейський
національний університет імені
Лесі Українки, доцент кафедри
педагогічної та вікової
психології

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім'я, по батькові
Кардаш Марія Миколаївна

Місце роботи

Посада

Комунальний заклад
Директор
«Луцький навчальновиховний комплекс
«Гімназія № 14 імені
Василя Сухомлинського»
Луцької міської ради
Волинської області»

11. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:
1. Базярук О. І. Психолого-педагогічний супровід уроків правознавства в умовах
сучасного інформаційного суспільства / О. І. Базярук // Освітні горизонти. Інформ.метод. вісн. / упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2015. – С. 558–565.
2. Василюк Д. П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з
обдарованими учнями на уроках біології / Д. П. Василюк // Освітні горизонти. Інформ.метод. вісн. / упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2015. – С. 586–591.
3. Василюк Д. П. Розвиток обдарованості учнів засобами інформаційнокомунікаційних технологій / Д. П. Василюк, Т. І. Косміна // Педагогічний пошук. –
2016. – № 3 (91). – С. 61–63.
4. Ведринська Е. П. Розвиток соціокультурної компетенції учнів через систему
позакласної роботи / Е. П. Ведринська // Освітні горизонти. Інформ.-метод. вісн. /
упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2015. – С. 739–747.
5. Герез О. С. Мала олімпіада з інформатики як засіб розвитку інформаційної
компетентності молодших школярів / О. С. Герез // Освітні горизонти. Інформ.-метод.
вісн. / упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2014. – С. 610–617.
6. Головань Т. В. Дослідницька робота учнів з лінгвістичним матеріалом /
Т. В. Головань // Освітні горизонти. Інформ.-метод. вісн. / упор. З. Б. Лещенко. –
Луцьк, 2016. – С. 455–459.
7. Дацюк М. І. Бібліотека гімназії – інформаційний простір / М. І. Дацюк // Освітні
горизонти. Інформ.-метод. вісн. / упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2014. – С. 855–861.
8. Джабка С.Б. Соціалізація особистості школяра засобами шкільного курсу хімії /
С. Б. Джабка // Освітні горизонти. Інформ.-метод. вісн. / упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк,
2014. – С. 797–805.
9. Заїка О. О. Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих
здібностей учнів під час вивчення німецької мови / О. О. Заїка // Освітні горизонти.
Інформ.-метод. вісн. / упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2016. – С. 591–595.
10. Зімич А. І. Активізація дослідницької діяльності при розв’язуванні задач
турніру юних фізиків / А. І. Зімич // Освітні горизонти. Інформ.-метод. вісн. /
упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2014. – С. 536–540.
11. Кардаш М. М. Управлінський та науково-методичний супровід формування
професійної компетентності / М. М. Кардаш // Освітні горизонти. Інформ.-метод.
вісн. / упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2014. – С. 213–222.
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12. Киця Н. С. Об’єднана Європа: єдність у розмаїтті / Н. С. Киця, О. Я. Тріль // Освітні
горизонти. Інформ.-метод. вісн. / упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2016. – С. 232–240.
13. Косміна Т. І. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при
викладанні курсу біології / Т. І. Косміна // Освітні горизонти. Інформ.-метод. вісн. /
упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2013. – С. 625–629.
14. Коширець Т. А. Використання пошукового краєзнавчого та місцевого матеріалу
у роботі педагога-куратора / Т. А. Коширець // Освітні горизонти. Інформ.-метод. вісн.
/ упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2012. – С. 433–435.
15. Коширець Т. А. Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках історії через
використання інформаційно-комунікаційних технологій / Т. А. Коширець // Освітні
горизонти. Інформ.-метод. вісн. / упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2015. – С. 566–570.
16. Лагода Т. А. Проектна технологія у навчальній діяльності школярів на уроках
трудового навчання [Електронний ресурс] / Т. А. Лагода // Шкільне життя. – Режим
доступу : http:// //www.schoollife.org.ua/255-2016//
17. Лагода Т. А. Проектна технологія у навчальній діяльності школярів на уроках
трудового навчання / Т. А. Лагода // Освітні горизонти. Інформ.-метод. вісн. /
упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2015. – С. 666–676.
18. Лізун О. В. Міжпредметні зв’язки на уроках образотворчого мистецтва /
О. В. Лізун // Освітні горизонти. Інформ.-метод. вісн. / упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк,
2015. – С. 697–701.
19. Папіж С. В. Використання мультимедійних ігор на уроках навчання грамоти /
С. В. Папіж // Освітні горизонти. Інформаційно-методичний вісник / упор.
З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2014. – С. 444–447.
20. Потурай І. П. Тексти подкастів для навчання аудіюванню на уроках німецької
мови / І. П. Потурай // Освітні горизонти. Інформ.-метод. вісн. / упор. З. Б. Лещенко. –
Луцьк, 2016. – С. 600–611.
21. Рейкіна О. І. Використання відеоматеріалів на уроках англійської мови /
О. І. Рейкіна // Освітні горизонти. Інформ.-метод. вісн. / упор. С. В. Куляк. – Луцьк,
2017. – С. 546–550.
22. Рожок Н. М. Тематичне засідання ради гімназистів «Рівень навчальних
досягнень та відвідування: проблеми, шляхи їх подолання» / Н. М. Рожок // Освітні
горизонти. Інформ.-метод. вісн. / упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2013. – С. 821–827.
23. Рожок Н. М. Робота з учнівським активом / Н. М. Рожок // Освітні горизонти.
Інформ.-метод. вісн. / упор. С. В. Куляк. – Луцьк, 2017. – С. 721–725.
24. Романенко С. Г. Використання спадщини Василя Сухомлинського на уроках
рідної мови / С. Г. Романенко // Освітні горизонти. Інформ.-метод. вісн. /
упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2015. – С. 404–409.
25. Самохвал О. М. Формування навичок критичного мислення учнів на уроках
німецької мови / О. М. Самохвал // Освітні горизонти. Інформ.-метод. вісн. /
упор. З. Б. Лещенко. – Луцьк, 2014. – С. 649–654.
26. Самохвал О. М. Позакласна робота з німецької мови в гімназії /
О. М. Самохвал // Освітні горизонти. Інформ.-метод. вісн. / упор. З. Б. Лещенко. –
Луцьк, 2015. – С. 526–531.
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Навчально-виховний комплекс
«Ківерцівська ЗОШ І ступеня – Ківерцівська районна гімназія»
Ківерцівської районної ради Волинської області
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс,
поштова адреса
Навчально-виховний комплекс
45200,
Ківерцівський район,
«Ківерцівська ЗОШ І ступеня –
Ківерцівська районна гімназія»
м. Ківерці,
Ківерцівської районної ради
вул. Тиверців, 6
Волинської області

Контактний телефон,
факс, E-mail
Тел./факс : (03365) 2-19-08;
Е-mail:
gimnaz.kiv.at.ua@gmail.com.

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від
07.11.2014 року № 489
3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Формування толерантної особистості в навчально-виховному процесі сучасного
навчального закладу
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета:формування толерантної особистості шляхом створення толерантного
освітнього середовища.
Завдання дослідження:
– опрацювати сучасну нормативно-правову базу в галузі освіти, вивчити стан досліджуваної
проблеми у психолого-педагогічній літературі;
– обрати освітні технології навчання та виховання толерантної особистості, укласти
інформаційний банк прийомів та методів роботи;
– розробити модель толерантної особистості гімназиста та обрати критерії діагностики рівня
сформованості толерантності учня гімназії;
– визначити зміст навчально-виховної та науково-методичної роботи у гімназії, спрямованої
на формування толерантної особистості та на його основі розробити модель толерантного
освітнього середовища НВК;
– укласти методичні рекомендації щодо шляхів та засобів формування толерантної
особистості в навчально-виховному процесі сучасної школи

5. Очікувані результати:
– картотека психолого-педагогічної літератури та передового педагогічного досвіду з
теми: «Формування толерантної особистості в навчально-виховному процесі
сучасного навчального закладу»;
– інформаційний банк освітніх технологій, прийомів та методів навчання та виховання
толерантної особистості;
– модель толерантної особистості гімназиста;
– критерії діагностики рівнів сформованості толерантності учнів гімназії;
– модель толерантного освітнього середовища;
– методичні рекомендації щодо шляхів та засобів формування толерантної
особистості в навчально-виховному процесі сучасної школи
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6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2014 р.; закінчення: червень 2019 р.
7. Етапи:
І – концептуально-діагностичний (вересень 2014 р. – серпень 2015 р.).
ІІ – розвивально-формувальний (вересень 2015 р. – серпень 2018 р.).
ІІІ – узагальнювальний (вересень 2018 р. – серпень 2019 р.).
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я,
по батькові
Муляр Оксана Петрівна

Вчений ступінь, звання

Місце роботи, посада

Кандидат педагогічних
наук, доцент

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, доцент кафедри теорії
та методики викладання
шкільних предметів

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я,
Вчений ступінь, звання
по батькові
Кихтюк
Кандидат психологічних
Оксана Василівна
наук, доцент

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я,
по батькові
Кацевич
Людмила Семенівна

Місце роботи, посада
Східноєвропейський
національний університет імені
Лесі Українки, доцент кафедри
загальної та соціальної
психології

Місце роботи

Посада

Навчально-виховний
комплекс «Ківерцівська
ЗОШ І ступеня –
Ківерцівська районна
гімназія» Ківерцівської
районної ради
Волинської області

Директор

11. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:
1. Кацевич Л. С. Миттєвості педагогічного буття / Л. С. Кацевич, В. Й. Попович //
Педагогічний пошук. – 2015. – № 1. – С. 52–53.
2. Муляр О. П. Про деякі аспекти навчання та виховання толерантної особистості /
О. П. Муляр, В. Й. Попович // Педагогічний пошук. – 2015. – № 3. – С. 14–16.
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3. Попович В. Й. Здоров’язбереження як домінантний аспект діяльності закладу
освіти / В. Й. Попович // Формування інноваційного здоров’язбережувального
освітнього середовища: досвід проектування і реалізації : матеріали круглого столу /
упоряд. Н. А. Поліщук. – Луцьк : ВІППО, 2018. – 124 с. – С. 27–29.
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Затурцівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
«Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова
адреса
Затурцівська спеціальна
45523,
загальноосвітня школа-інтернат
Волинська область,
«Центр освіти та соціальноЛокачинський район,
педагогічної підтримки»
с. Затурці, вул. Нова, 1
2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 29.12.1016 р. № 710

Конт. телефон, факс,
E-mail
Тел. (274)9-74-86,
факс 9-74-85,
E-mail:
zshi.nova1@meta.ua

обласної

державної

4. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Соціалізація особистості в умовах інноваційного середовища освітнього закладу
5. Мета та головні завдання експерименту:
Мета експерименту: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності
моделі соціалізації особистості в умовах інноваційного середовища освітнього закладу.
Завдання дослідження:
– здійснити аналіз науково-методичної літератури з проблеми соціалізації особистості;
– розробити та апробувати модель соціалізації особистості в умовах інноваційного
середовища освітнього закладу;
– обґрунтувати психолого-педагогічні умови для забезпечення соціалізації особистості у
спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»;
– підготувати методичні рекомендації щодо соціалізації особистості в умовах інноваційного
середовища освітнього закладу

6. Очікувані результати:
Модель соціалізації особистості в умовах інноваційного освітнього середовища.
Модель професійного розвитку педагогів навчального закладу
7. Термін початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2016 р., закінчення: травень 2021 р.
8. Етапи:
І – початок: вересень 2016 р., закінчення: червень 2017 р.
ІІ – початок: вересень 2017 р., закінчення: червень 2020 р.
ІІІ – початок: вересень 2020 р., закінчення: червень 2021 р.
9. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Вітюк Валентина Василівна

Вчений ступінь, звання
Кандидат педагогічних
наук, доцент
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Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
проректор з науковометодичної роботи

10. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові
Бевз Галина Михайлівна

Олешко Петро Степанович

11. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Лопухович Лариса Петрівна

Вчений ступінь, звання
Доктор психологічних
наук, доцент

Кандидат історичних
наук, доцент

Місце роботи, посада
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України, професор
кафедри загальної та
практичної психології
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
ректор

Місце роботи
Посада
Затурцівська спеціальна
Директор
загальноосвітня школаінтернат «Центр освіти
та соціально-педагогічної
підтримки»
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Комунальний заклад
«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3 Луцької міської ради»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова адреса
Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів № 3 Луцької міської ради»

43016, Волинська обл.,
м. Луцьк,
вул. Даргомижського, 5

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 05.07.2016 р.№ 386

Конт. телефон, факс,
Е-mаіl
Телефон: 72-80-52,
E-mail:
school32007@ukr.net

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Створення психолого-педагогічних умов соціалізації особистості школяра
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження: визначення освітніх стратегій соціалізації особистості, розробка
показників соціального розвитку учнів різних вікових груп, удосконалення системи
психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації;
створення школи розвитку як основи соціалізації особистості учня.
Завдання дослідження:
– аналіз наукової літератури з проблеми, визначення освітніх стратегій соціалізації
особистості у навчально-виховному процесі;
– відбір пакету методів і методик діагностики соціального портрету учнів різних вікових груп;
– створення банку інформації відповідно до теми та завдань дослідження;
– упровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним
тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації
особистості демократичного суспільства;
– розробка і впровадження моделі школи розвитку, що сприяє процесу соціалізації та
формуванню громадської активності учнів;
– створення науково-методичного забезпечення діяльності педагогічних працівників щодо
моделювання школи розвитку;
– розробка методичних рекомендацій щодо соціалізації особистості школяра

5. Очікувані результати:
Каталог літератури з проблеми дослідно-експериментальної роботи.
Визначення структурних елементів освітньої моделі середовища загальноосвітнього
навчального закладу для соціалізації особистості школяра.
SWOT-аналіз.
Зведений аналіз результатів опитування учнів.
Модель соціальної компетентності особистості.
Критерії і показники для оцінювання результатів дослідно-експериментальної роботи.
Оновлене освітнє середовище школи для соціалізації особистості школяра.
Модель Школи розвитку.
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Програми та матеріали тренінгів, семінарів.
Програми курсів за вибором, гуртків.
Психологічні рекомендацій для батьків щодо соціалізації дітей різних вікових груп.
Публікації
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: травень 2016 р., закінчення: червень 2021 р.
7. Етапи:
І – початок: травень 2016 р., закінчення: червень 2017 р.
ІІ – початок: вересень 2017 р.,закінчення: червень 2020 р.
ІІІ – початок: вересень 2020 р., закінчення: червень 2021 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Ткачук Надія Михайлівна

Вчений ступінь, звання
Кандидат педагогічних
наук

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Вітюк
Кандидат педагогічних
Валентина Василівна
наук, доцент

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Савчук Віктор Євгенович

Місце роботи
Комунальний заклад
«Луцька загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 3
Луцької міської ради
Волинської області»
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Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
проректор з наукової
роботи

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
проректор з науковометодичної роботи

Посада
Директор

Нововолинська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 6
Нововолинської міської ради Волинської області
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Нововолинська загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 6 Нововолинської міської
ради Волинської області

Індекс, поштова
адреса
45403,
Волинська область,
м. Нововолинськ,
6-й мікрорайон,1

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 29.12.2016 року № 710

Конт. телефон,
факс, E-mail
Телефон:
(03344)4 82 12,
E-mail:
school-06@nvosvita.gov.ua

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Формування мотивації на здоровий спосіб життя школярів в умовах інноваційного
освітнього середовища
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка моделі
здорової особистості школяра в умовах інноваційного освітнього середовища.
Завдання дослідження:
– здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури з формування мотивації на здоровий
спосіб життя школярів;
– розробити та апробувати модель здорової особистості школяра в умовах інноваційного
освітнього середовища;
– обґрунтувати психолого-педагогічні умови для забезпечення мотивації на здоровий спосіб
життя учнів навчального закладу;
– розробити та апробувати модель освітнього середовища, яка формує мотивацію до
здорового способу життя школярів;
– укласти методичні рекомендації щодо організації та педагогічного забезпечення процесу
формування мотивації на здоровий спосіб життя

5. Очікувані результати:
1. Наукове обґрунтування, визначення проблем та основних напрямів дослідноекспериментальної роботи.
2. Визначення соціальних та педагогічних потреб. Результати діагностики соціальнопедагогічних потреб педагогів, учнів, батьків та громадськості.
3. Критерії і показники для самооцінювання результатів дослідно-експериментальної
роботи.
4. Апробація моделі здорової особистості в умовах інноваційного освітнього середовища.
5. Створення психолого-педагогічних умов для інтелектуально-духовного розвитку
школярів.
6. Здійснення внутрішньої експертизи результатів дослідно-експериментальної роботи
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6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2016 р., закінчення: червень 2021 р.
7. Етапи:
I – початок: вересень 2016 р., закінчення: червень 2017 р.
II – початок: вересень 2017 р., закінчення: червень 2020 р.
III – початок: вересень 2020 р., закінчення: червень 2021 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Ясінська
Наталія Василівна

Вчений ступінь, звання Місце роботи, посада
Кандидат педагогічних Волинський інститут
наук, доцент
післядипломної педагогічної
освіти, завідувач науководослідної лабораторії
соціологічних досліджень
та розвитку освіти, доцент
кафедри теорії та методики
викладання шкільних предметів

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання Місце роботи, посада
Поліщук
Волинський інститут
Наталія Анатоліївна
післядипломної педагогічної
освіти, завідувач науководослідної лабораторії освітніх
інновацій та координації
діяльності РМК (ММК)
10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Кутасевич
Валентина Дмитрівна

Місце роботи
Нововолинська ЗОШ
№6
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Посада
Заступник директора
з навчально-виховної роботи

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей»
Луцької міської ради
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Комунальний заклад «Луцький навчальновиховний комплекс загальноосвітня школа
І–ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей»
Луцької міської ради

Індекс, поштова
адреса
43010,
м. Луцьк,
вул. Дубнівська, 14

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 05.07.2016 р. № 386

Конт. телефон,
факс, Е-mаіl
Телефон:
(0332) 757 689,
Е-mаіl:
lutskschool7@ukr.net

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища як основи розвитку
соціально активної особистості
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка
організаційних та психолого-педагогічних умов розбудови здоров’язбережувального
освітнього середовища закладу освіти як основи розвитку соціально активної особистості.
Завдання дослідження:
– вивчити стан розробленості досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці,
уточнити зміст понять «здоров’язбережувальне освітнє середовище» і «соціально активна
особистість»;
– дослідити та науково обґрунтувати необхідні організаційні, психологічні, педагогічні умови
для розвитку соціально активної особистості;
– розробити модель здоров’язбережувального освітнього середовища;
– розробити модель соціально активної особистості;
– створити освітню систему на основі інноваційних педагогічних технологій навчальновиховної та оздоровчої діяльності, що забезпечить розвиток кожного учня у відповідності з
інтересами, можливостями, здібностями;
– створити умови для розвитку творчого потенціалу особистості вчителя та учня через
впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання та виховання, моніторингу
професійної компетентності вчителів і результативності діяльності учнів;
– запровадити інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховний процес;
– проводити комплексний моніторинг якості освітніх послуг закладу, особистісного розвитку
учнів
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5. Очікувані результати:
– Розробка ефективного освітнього середовища, зорієнтованого на особистість та
здоров’я дитини як найвищої цінності.
– Висока ефективність самореалізації кожного учасника педагогічного процесу.
– Оптимізація розвивального впливу інноваційної моделі навчання-вихованнярозвитку на всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.
– Підготовка випускників закладу – здорового покоління, якому випаде честь
зміцнювати інтелектуальну, економічну, майбутню могутність України.
– Розвиток моральних якостей особистості, виховання в учнів загальнолюдських
моральних цінностей, навичок та пріоритету здорового способу життя.
– Самореалізація фізичних, інтелектуальних, творчих, моральних і духовних
можливостей учасників освітнього процесу.
– Підготовка методичних рекомендацій, розробок, які будуть складати цілісну
систему освітнього процесу.
– Підвищення професійної майстерності учителів закладу в умовах проведення
дослідно-експериментальної роботи, активізація їх творчо-пошукової діяльності та
самореалізації.
– Узагальнення та розповсюдження досвіду роботи з питань створення моделі
здоров’язбережувального освітнього середовища як основи розвитку соціально
активної особистості
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: лютий 2016 р., закінчення: травень 2021 р.
7. Етапи:
І – початок: лютий 2016 р., закінчення: грудень 2016 р.
ІІ – початок: січень 2017 р., закінчення: грудень 2017 р.
ІІІ – початок: січень 2018 р., закінчення: січень 2020 р.
ІV – початок: лютий 2020 р., закінчення: травень 2021 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові

Вчений ступінь,
звання

Поліщук Наталія
Анатоліївна

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, завідувач науководослідної лабораторії освітніх
інновацій та координації
діяльності РМК (ММК)

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь,
звання
Вітюк
Кандидат
Валентина Василівна
педагогічних наук,
доцент
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Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, проректор з науковометодичної роботи

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Карюк Ніла Василівна

Місце роботи
Комунальний заклад
«Луцький навчальновиховний комплекс
загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів
№ 7 – природничий
ліцей» Луцької
міської ради

Посада
Директор

11. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:
1. Моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища як основи
розвитку соціально активної особистості : збірка статей за результатами І етапу
дослідно-експериментальної роботи / упорядники Н. В. Карюк, Л. І. Ярощук, – Луцьк :
ПДВ «Твердиня», 2018. – 132 с.
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Комунальний заклад «Луцький навчально-реабілітаційний центр
Луцької міської ради»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова
адреса
Комунальний заклад «Луцький
43016,
навчально-реабілітаційний центр
м. Луцьк,
Луцької міської ради»
вул. Лесі Українки, 20

Конт. телефон, факс,
Е-mаіl
Телефон:
(0332) 723 959,
E-mail:
lnrcentre@gmail.com

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від
10.11.2017 року № 652
3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Психолого-педагогічна корекція та фізична терапія дітей з особливими освітніми
потребами
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка
ефективності застосування комплексної системи засобів психолого-педагогічної
корекції та фізичної терапії дітей з особливими освітніми потребами.
Реалізація мети здійснюватиметься через реалізацію таких завдань:
– опрацювати нормативно-правову та науково-методичну базу з дослідно-експериментальної
проблеми;
– розробити та апробувати комплексну систему засобів психолого-педагогічної корекції та
фізичної терапії дітей з особливими освітніми потребами;
– впровадити особливий режим рухової життєдіяльності учнів у навчально-виховний процес і
позанавчальний час для забезпечення корекційної спрямованості навчання, виховання та
подолання порушень фізичного та психічного розвитку;
– упровадити інноваційні педагогічні, психологічні корекційні технології та фізіотерапевтичні
методики в навчально-виховний процес НРЦ;
– підготувати методичні рекомендації щодо забезпечення реалізації комплексної системи
психолого-педагогічної корекції та фізичної терапії дітей з особливими освітніми потребами

5. Очікувані результати:
Розробка, апробація та втілення у освітній процес ефективних психологопедагогічних, корекційних та фізіотерапевтичних технологій, що забезпечать
підвищення рівня здоров’я учнів з особливими освітніми потребами та їх академічну
успішність.
Обґрунтування комплексної системи засобів психолого-педагогічної корекції та
фізичної терапії дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчальнореабілітаційного центру
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6. Терміни початку і закінчення експерименту:
початок: вересень 2017р., закінчення: травень 2022 р.
7. Етапи:
І – початок: вересень 2017 р., закінчення: серпень 2018 р.
ІІ – початок: вересень 2018 р, закінчення: серпень 2021 р.
ІІІ – початок: вересень 2021 р., закінчення: травень 2022 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Дикий Олег Юрійович

9. Наукові консультанти:
Прізвище, ім’я, по батькові
Лях Юрій Єремійович

Вчений ступінь, звання
Кандидат педагогічних
наук

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, завідувач кафедри
теорії та методики
викладання шкільних
предметів

Місце роботи, посада
Східноєвропейський
національний університет
імені Лесі Українки, завідувач
кафедри здоров’я людини
та фізичної терапії
Коць Михайло Онисимович Кандидат психологічних Східноєвропейський
наук, доцент
національний університет
імені Лесі Українки, доцент
кафедри педагогічної
та вікової психології
Тучак
Кандидат педагогічних
Східноєвропейський
Анатолій Михайлович
наук, доцент
національний університет
імені Лесі Українки, доцент
кафедри здоров’я людини
та фізичної терапії
10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Волинець Леся Іванівна

Вчений ступінь, звання
Доктор біологічних
наук, професор

Місце роботи
Комунальний заклад
«Луцький навчальнореабілітаційний центр
Луцької міської ради»
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Посада
Директор

Люблинецька спеціалізована школа-інтернат І–ІІІ ступенів
«Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова
адреса
Люблинецька спеціалізована
45034,
школа-інтернат І–ІІІ ступенів
Волинська область,
«Центр освіти та соціальноКовельський район,
педагогічної підтримки»
смт Люблинець,
вул. Незалежності, 94

Конт. телефон, факс, E-mail
Тел./факс:(03352)56209,
E-mail:
internatlyublinets@gmail.com

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
від 29.12.2016 року № 710
3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Cоціалізація особистості в інноваційному середовищі освітнього закладу
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності моделі
соціалізації школяра в умовах інноваційного освітнього середовища.
Завдання дослідження:
– проаналізувати науково-теоретичну та методичну літературу з проблеми дослідження;
– розробити та апробувати модель соціалізації особистості в умовах інноваційного
середовища освітнього закладу;
– підготувати методичні рекомендації щодо здійснення соціалізації особистості школяра

5. Очікувані результати:
Розробка та апробація моделі соціалізації особистості в умовах інноваційного
середовища освітнього закладу, створення психолого-педагогічних умов для
соціалізації особистості, розробка та апробація моделі професійного розвитку
педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2016 р., закінчення: червень 2021 р.
7. Етапи:
І – початок: вересень 2016 р., закінчення: червень 2017 р.
ІІ – початок: вересень 2017 р., закінчення: червень 2020 р.
ІІІ – початок: вересень 2020 р., закінчення: червень 2021 р.
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8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я,
по батькові
Вітюк
Валентина Василівна

Вчений ступінь, звання

Місце роботи, посада

Кандидат педагогічних
наук, доцент

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, проректор з науковометодичної роботи

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я,
Вчений ступінь, звання
по батькові
Бевз Галина Михайлівна
Доктор психологічних наук,
доцент

Олешко
Петро Степанович

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я,
по батькові
Бортнюк
Михайло Самійлович

Місце роботи, посада
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН
України, професор кафедри
загальної та практичної
психології

Кандидат історичних наук,
доцент

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, ректор

Місце роботи

Посада

Люблинецька
спеціалізована школаінтернат І–ІІІ ступенів
«Центр освіти та
соціально-педагогічної
підтримки»

Директор

52

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 26
Луцької міської ради Волинської області»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Комунальний заклад «Луцький навчальновиховний комплекс № 26 Луцької міської
ради Волинської області»

Індекс, поштова
адреса
43026,
м. Луцьк,
вул. Кравчука, 30

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 29.12.2016 р. № 710

Конт. телефон, факс,
Е-mаіl
Телефон:
(0332) 730284,
Е-mail:
nvk26.lutsk@ukr.net

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Формування корпоративної культури навчального закладу в умовах інноваційного
освітнього простору
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка моделі
формування корпоративної культури закладу освіти в умовах інноваційного
освітнього простору.
Завдання дослідження:
– здійснити аналіз науково-теоретичних засад проблеми;
– визначити критерії оцінки сформованості педагогічної культури закладу освіти та методики
їх діагностики і моніторингу;
– розробити та апробувати модель корпоративної культури закладу освіти;
– розробити методику оцінки якісного стану корпоративної культури закладу освіти;
– обґрунтувати психолого-педагогічні умови формування корпоративної культури закладу освіти;
– розробити Етичний кодекс закладу освіти;
– розробити методичні рекомендації щодо формування корпоративної культури закладу
освіти в умовах інноваційного освітнього простору

5. Очікувані результати:
Розробка моделі корпоративної культури закладу освіти.
Створення інноваційного освітнього простору для реалізації моделі корпоративної
культури закладу освіти
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: листопад 2016 р., закінчення: серпень 2021 р.
7. Етапи:
І – початок: листопад 2016 р., закінчення: серпень 2017р.
ІІ – початок: вересень 2017 р., закінчення: травень 2020 р.
ІІІ – початок: червень 2020 р., закінчення: серпень 2021 р.
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8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Турчик Ірина В‘ячеславівна Кандидат економічних
наук, доцент

9. Наукові консультанти:
Прізвище, ім’я, по батькові
Андрейчин
Світлана Ростиславівна

Вчений ступінь, звання

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
завідувач центру
практичної психології
і соціальної роботи
Управління освіти Луцької
міської ради, завідувач
центру практичної
психології і соціальної
роботи

Місце роботи
Комунальний заклад
«Луцький навчальновиховний комплекс № 26
Луцької міської ради
Волинської області»

Посада
Директор

Матвійчук
Ольга Степанівна

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Леуш Іван Олександрович

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти, доцент
кафедри менеджменту
освіти

11. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:
1. Турчик І. В. Роль та значення сучасного керівника закладу освіти у формуванні
корпоративної культури / І. В. Турчик // Управління закладом освіти в умовах
системних змін : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. В. Гуменюк. – Хмельницький, 2017. –
С. 157–163.
2. Турчик І. В. Дослідно-експериментальна робота як траєкторія інноваційного
розвитку комунального закладу «Луцький НВК № 26 Луцької міської ради Волинської
області»: досвід і перспективи / І. В. Турчик, І. В. Сидорчук // Дослідноекспериментальна діяльність навчального закладу в сучасних умовах: матеріали
круглого столу / упоряд. А. М. Луцюк. – Луцьк : ВІППО, 2017. – С. 148–154.
3. Турчик І. В. Іміджеві характеристики сучасного керівника закладу освіти у
формуванні корпоративної культури / І. В. Турчик // Теоретико-методичні засади
формування корпоративної культури як інструменту педагогічного менеджменту в
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закладі освіти. Матеріали науково-методичного семінару : зб. матеріалів /
укл. І. В. Турчик. – Луцьк : Друк – Формат, 2018. – С. 7–17.
4. Теоретико-методичні засади формування корпоративної культури як
інструменту педагогічного менеджменту в закладі освіти. Матеріали науковометодичного семінару : зб. матеріалів / авторський колектив: І. О. Леуш,
І. В. Сидорчук, Д. О. Гнатюк, М. В. Андрусяк, Т. А. Кишлали, Т. В. Федонюк,
С. В. Когут, А. У. Татарин / укл. І. В. Турчик. – Луцьк : Друк – Формат, 2018. – 102 с.
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Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 12
Луцької міської ради Волинської області»
1. Повна назва навчального закладу

Назва навчального закладу

Індекс, поштова
адреса
Комунальний заклад «Луцька
43006, м. Луцьк,
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 12 вул. СалтиковаЛуцької міської ради Волинської області» Щедріна, 1

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 05.07.2016 року № 386

Конт. телефон, факс,
Е-mаіl
Телефон:
(0332) 240 510,
E-mail:
Lschool12@qmail.com
KZschool12@ ukr.net,
Сайт:
luckschool12.ucoz.ua

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Формування соціально-психологічної компетентності учнів в умовах Школи сприяння
здоров’ю
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження: розробити та експериментально перевірити модель та педагогічні
умови формування соціально-психологічної компетентності учнів у Школі сприяння
здоров’ю.
Завдання дослідження:
– вивчити стан розробленості досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці,
уточнити зміст поняття «соціально-психологічна компетентність»;
– визначити критерії, показники та виявити рівні сформованості життєвих навичок учнів;
– визначити педагогічні умови формування соціально-психологічної компетентності учнів;
– розробити та експериментально перевірити модель формування соціально-психологічної
компетентності учнів в умовах Школи сприяння здоров’ю;
– апробувати методи, спрямовані на формування соціально-психологічної компетентності
учнів;
– розробити модель соціально-психологічної компетентності учнів;
– розробити та апробувати модель здорового способу життя вчителів як приклад для учнів,
їх батьків (превентивний підхід до виховання);
– розробити модель та апробувати співпрацю «сім’я – школа – громадськість» у контексті
валеологічної освіти та виховання школярів;
– розробити модель превентивного виховання Школи сприяння здоров’ю;
– здійснити моніторинг діяльності Школи сприяння здоров’ю щодо формування фізичного,
психічного і морального здоров’я учнів
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5. Очікувані результати:
Модель формування соціально-психологічної компетентності учнів в умовах Школи
сприяння здоров’ю.
Модель співпраці «сім’я – школа – громадськість» у контексті валеологічної освіти та
виховання школярів.
Модель здорового способу життя вчителів як приклад для учнів, їх батьків
(превентивний підхід до виховання).
Модель соціально-психологічної компетентності учнів.
Модель превентивного виховання Школи сприяння здоров’ю.
Методичні рекомендації щодо формування соціально-психологічної компетентності учнів
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: травень 2016 р., закінчення: червень 2021 р.
7. Етапи:
І – початок: травень 2016 р., закінчення: червень 2017 р.
ІІ – початок: вересень 2017 р., закінчення: червень 2020 р.
ІІІ – початок: вересень 2020 р., закінчення: червень 2021 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я,
по батькові
Поліщук
Наталія Анатоліївна

Вчений ступінь, звання

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, завідувач науководослідної лабораторії освітніх
інновацій та координації
діяльності РМК (ММК)

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я,
Вчений ступінь, звання
по батькові
Вітюк
Кандидат педагогічних
Валентина Василівна
наук, доцент

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я,
по батькові
Чорна
Наталія Валентинівна

Місце роботи, посада

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, проректор з науковометодичної роботи

Місце роботи

Посада

Комунальний заклад
«Луцька загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 12
Луцької міської ради
Волинської області»

Директор
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11. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:
1. Особливості роботи вчителя початкової школи із здоров’язбереження учнів :
матеріали з досвіду роботи / упоряд. І. Ф. Магеровська. – Луцьк : Твердиня. – 2016. –
68 с.
2. Розвиток життєвих навичок школярів на уроках англійської мови /
укл. Л. І. Дубровська. – Луцьк, 2017. – 65 с.
3. Театралізована діяльність як засіб здоров’язбереження дітей молодшого
шкільного віку / укладач І. Ю. Ковтонюк. – Луцьк : Твердиня. – 2017. – 62 с.
4. Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів на
уроках природознавства / укладач О. М. Гурманська. – Луцьк, 2017. – 60 с.
5. Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів
засобами пап’є-маше / упоряд. В. Зеленюк. – Луцьк : Твердиня. – 2016. – 42 с.
6. Формування соціально-психологічної компетентності учнів в умовах Школи
сприяння здоров’ю: матеріали І етапу дослідно-експериментальної роботи /
упоряд. Н. В. Чорна, Г. І. Дахнюк. – Луцьк : Твердиня, 2018. – 104 с.
7. Чорна Н. В. Інновації у формуванні здорового способу життя школярів
експериментального загальноосвітнього закладу / Н. В. Чорна // Дослідноекспериментальна діяльність навчального закладу в сучасних умовах: матеріали
круглого столу / упоряд. А. М. Луцюк. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 160 с. – С. 85–93.
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Опорний навчальний заклад
«НВК “Локачинська ЗОШ І–ІІІ ступенів – гімназія”»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова
адреса
Опорний навчальний заклад «НВК
45500,
Волинська область
"Локачинська ЗОШ І–ІІІ ступенів –
гімназія"»
смт Локачі,
вул. Миру, 30

Конт. телефон, факс,
Е-mаіl
Телефон:
(0337) 421 144,
Сайт: nvklokachi.at.ua,
E-mail:
loknvk@gmail.com

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від
07.11.2014 року № 495
3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного розвитку
освітнього середовища
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження: обґрунтування та експериментальна перевірка шляхів
інноваційного розвитку освітнього середовища щодо формування компетентної
особистості.
Завдання дослідження:
– здійснити аналіз стану проблеми дослідження в педагогічній теорії та практиці;
– розробити модель інноваційного розвитку освітнього середовища для формування
компетентної особистості школяра;
– визначити вплив компетенцій на формування особистості в умовах освітнього середовища
через інноваційні технології;
– удосконалити систему підвищення кваліфікації педагогів з формування компетентної
особистості школяра в освітньому середовищі на основі інновацій;
– встановлювати і підтримувати зв'язки школи, сім'ї, позашкільних закладів та культурних
установ, налагодити співробітництво для реалізації мети проекту;
– розробити методичні рекомендації щодо формування компетентної особистості школяра в
умовах інноваційного розвитку освітнього середовища

5. Очікувані результати:
– теоретичне обґрунтування моделі компетентної особистості школяра та створення
інноваційного освітнього середовища для іі формування;
– розробка методичних рекомендацій щодо формування компетентної особистості в
сучасному освітньому середовищі;
– використання матеріалів дослідження педагогічною та батьківською громадськістю
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2014 р., закінчення: вересень 2018 р.
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7. Етапи:
І – початок: вересень 2014 р., закінчення: червень 2015 р.
ІІ – початок: вересень 2015 р., закінчення: червень 2017 р.
ІІІ – початок: вересень 2017 р., закінчення: вересень 2018 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові

Вчений ступінь, звання

Місце роботи, посада

Луцюк
Анатолій Михайлович

Кандидат педагогічних
наук, доцент

Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
завідувач кафедри
педагогіки і психології

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Остапйовський
Кандидат психологічних
Олександр Ігорович
наук

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Сахарчук
Оксана Ярославівна

Місце роботи
Опорний навчальний
заклад «НВК "Локачинська
ЗОШ І–ІІІ ступенів –
гімназія"»

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
доцент кафедри педагогіки
і психології

Посада
Директор

11. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:
1. Корнелюк І. В. Їдемо за перемогою / І. В. Корнелюк, В. Н. Никитюк //
Педагогічний орієнтир, Відділ освіти Локачинської районної державної адміністрації.–
2016. – № 26, грудень – С. 23–25.
2. Левчик Н. Г. Роль методичної роботи у формуванні творчої особистості школяра /
Н. Г. Левчик // Педагогічний орієнтир, Відділ освіти Локачинської районної державної
адміністрації. – 2017. – № 27, червень. – С. 26–28.
3. Луцюк А. М. Андрогогіка в професійному розвитку педагога / А. М. Луцюк //
Зб. матеріалів обласної науково-практичної конференції: Психологічно-педагогічні
особливості професійного розвитку педагогів у системі неперервної освіти / уклад.
А. М. Луцюк. – Луцьк : ВІППО, 2015. – С. 12–19.
4. Луцюк А. М. Неперервна освіта як умова професійної компетентності сільського
вчителя / А. М. Луцюк // Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. «Компетентнісно
орієнтований підхід в освіті: сучасні виклики та підходи». – Луцьк : ВІППО, 2017. –
С. 53–58.
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5. Луцюк А. М. Педагогічно-організаційні аспекти Нової української школи /
А. М. Луцюк // Педагогічний орієнтир, Відділ освіти Локачинської районної державної
адміністрації. – 2017. – № 27. – Черв. – С. 13–15.
6. Луцюк А. М. Про особливості інноваційної роботи кафедри педагогіки і
психології / А .М. Луцюк // Педагогічний пошук. – 2017. – № 2 (94), – С. 12–16.
7. Луцюк А. М. Психолого-педагогічні фактори впливу на якість ЗНО / А. М. Луцюк //
Психолого-педагогічний супровід учасників ЗНО. Матеріали навчально-методичного
семінару для відповідальних за проведення ЗНО та методистів психологічної служби :
зб. матеріалів / укл. Н. В. Бобак. – Луцьк : ВІППО, 2016. – С. 8–17.
8. Луцюк А. М. Управлінська діяльність В. О. Сухомлинського з удосконалення
педмайстерності / А. М. Луцюк // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф.
«Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія,
технології». – 2017. – С. 332–335.
9. Луцюк А. М. Управлінська діяльність директора школи щодо дослідноекспериментальної роботи у навчальному закладі / А. М. Луцюк // Педагогічний
пошук. – 2015. – № 4 (88). – С. 30–32.
10. Никитюк В. М. Локачинський НВК отримав статус експериментального
навчального закладу / В. Н. Никитюк // Педагогічний орієнтир, Відділ освіти
Локачинської районної державної адміністрації. – 2015. – № 24. – Груд. – С. 18.
11. Сахарчук О. Я. Мотивація і стимулювання професійного зростання педагогів як
складова управлінського менеджменту / О. Я. Сахарчук // Зб. матеріалів обл. наук.практ. конф. «Психологічно-педагогічні особливості професійного розвитку педагогів
у системі неперервної освіти» / уклад. А. М. Луцюк. – Луцьк : ВІППО, 2015. – С. 9–12.
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Столинсько-Смолярська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів
Любомльської районної ради Волинської області
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова адреса
Столинсько-Смолярська
загальноосвітня школа І–ІІ
ступенів Любомльської
районної ради Волинської
області

44311, Волинська область,
Любомльський район,
с. Столинські Смоляри,
вул. Володимирська, 18

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 12.06.2017 р. № 375

Конт. телефон, факс,
Е-mаіl
Телефон:
8(0337) 735 540,
Е-mаіl:
lopochuk.o@gmail.com

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей
школярів
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка моделі
формування духовних компетентностей учнів системою духовно-морального виховання.
Завдання дослідження:
– здійснити аналіз стану проблеми у педагогічній теорії та практиці;
–
обґрунтувати
комплекс
психолого-педагогічних
умов
формування
життєвих
компетентностей учнів духовно-моральним вихованням;
– створити та апробувати прогностичну модель формування духовних компетентностей учнів
системою духовно-морального виховання;
– визначити критерії, показники духовно-моральної вихованості школяра та з’ясувати
реальний стан духовно-морального розвитку учнів різних вікових груп;
– укласти методичні рекомендації для педагогів загальноосвітніх навчальних закладів щодо
формування життєвих компетентностей учнів духовно-моральним вихованням у навчальновиховному процесі.

5. Очікувані результати:
Формування компетентностей учнів через духовно-моральне виховання.
Визначити умови формування компетентностей учнів через систему духовноморального виховання. Впровадити прогностичну модель формування компетентностей
учнів; становлення цілісної, духовної, морально-етичної особистості, світогляд якої
формується на основі християнської культури, етики, толерантності у ставленні до інших
релігійних культур, людського співіснування, морально-етичного виховання.
Змістити акцент у навчально-виховному процесі з раціонального здобуття знань на
компетентнісне пізнання, що звернене до реалізації набутих знань у процесі
життєдіяльності й тісно пов'язане з морально-етичними оцінками та особистісним
ставленням.
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Забезпечити психологічну підготовленість педагогічних кадрів до переорієнтування
освітньої галузі із знаннєцентричної на духовно-моральну парадигму.
Плідна співпраця школи з батьківською громадою.
Повернення традиційних християнських моральних цінностей у сімейний та
суспільний простір.
Виховання свідомої та відповідальної особистості, здатної жити і творити в
сучасному демократичному суспільстві.
Створення належних умов для глибшого пізнання учнями себе, свого внутрішнього світу.
Виховання особистості учня на основі традиційної християнської культури та
моральних чеснот, які ушляхетнюють і розкривають внутрішній зміст цінностей
(національних, громадянських, сімейних, особистісних).
Налагодження міжпредметних зв'язків.
Об'єктивне інформування громадськості про виховний потенціал.
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2017 р., закінчення: вересень 2022 р.
7. Етапи:
І – початок: вересень 2017 р., закінчення: вересень 2018 р.
ІІ – початок: вересень 2018 р., закінчення: серпень 2020 р.
ІІІ – початок: вересень 2020 р., закінчення: вересень 2022 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Рудь
Оксана Володимирівна

Вчений ступінь, звання

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Сташенко
Кандидат фізикоМихайло Олександрович
математичних наук,
доцент

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Лопошук Олена Сергіївна

Місце роботи
Столинсько-Смолярська
ЗОШ І–ІІ ступенів
Любомльської районної
ради Волинської області
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Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
старший викладач
кафедри менеджменту
освіти

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
завідувач кафедри
менеджменту освіти

Посада
Директор

Комунальний заклад «Головненська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова
адреса
Комунальний заклад «Головненська
44323,
спеціальна загальноосвітня школаВолинська область,
інтернат «Центр освіти та соціальноЛюбомльський
педагогічної підтримки»
район,
смт Головне,
вул. Лесі Українки, 1
2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 29.12.1016 р. № 710

Конт. телефон, факс,
E-mail
Телефон/факс:
(0332) 773 169,
E-mail:
gshi-golovne@ukr.net

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Соціалізація особистості в умовах інноваційного середовища освітнього закладу
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета експерименту: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка
ефективності моделі соціалізації особистості в умовах інноваційного середовища
освітнього закладу.
Завдання дослідження:
– здійснити аналіз науково-методичної літератури з проблеми соціалізації особистості;
– розробити та апробувати модель соціалізації особистості в умовах інноваційного
середовища освітнього закладу;
– обґрунтувати психолого-педагогічні умови для забезпечення соціалізації особистості у
спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті «Центр освіти та соціально-педагогічної
підтримки»;
– підготувати методичні рекомендації щодо соціалізації особистості в умовах інноваційного
середовища освітнього закладу

5. Очікувані результати:
Модель соціалізації особистості в умовах інноваційного освітнього середовища.
Модель професійного розвитку педагогів навчального закладу
6. Термін початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2016 р., закінчення: травень 2021 р.
7. Етапи:
І – початок: вересень 2016 р., закінчення: червень 2017 р.
ІІ – початок: вересень 2017 р., закінчення: червень 2020 р.
ІІІ – початок: вересень 2020 р., закінчення: червень 2021 р.
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8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Вітюк Валентина Василівна

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові
Бевз Галина Михайлівна

Олешко Петро Степанович

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Сушик Наталія Іванівана

Вчений ступінь, звання
Кандидат педагогічних
наук, доцент

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
проректор з науковометодичної роботи

Вчений ступінь, звання
Доктор психологічних
наук, доцент

Місце роботи, посада
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України, професор
кафедри загальної
та практичної психології
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
ректор

Кандидат історичних
наук, доцент

Місце роботи
Комунальний заклад
«Головненська
спеціальна
загальноосвітня школаінтернат «Центр освіти та
соціально-педагогічної
підтримки»

65

Посада
Директор

Княгининівська спеціалізована школа-інтернат І–ІІІ ступенів
«Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» Волинської обласної ради
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова
адреса
Княгининівська спеціалізована
45630,
школа-інтернат І–ІІІ ступенів
Волинська область,
«Центр освіти та соціальноЛуцький район,
педагогічної підтримки»
с. Княгининок,
Волинської обласної ради
вул. Соборна, 72

Конт. телефон, факс,
E-mail
Телефон: (0332) 797 589,
Факс: (0332) 791 538,
E-mail:
majakinvk@gmail.com

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 29.12.1016 р. № 710

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Соціалізація особистості в умовах інноваційного середовища освітнього закладу
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета експерименту: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка
ефективності моделі соціалізації особистості в умовах інноваційного середовища
освітнього закладу.
Завдання дослідження:
– здійснити аналіз науково-методичної літератури з проблеми соціалізації особистості;
– розробити та апробувати модель соціалізації особистості в умовах інноваційного
середовища освітнього закладу;
– обґрунтувати психолого-педагогічні умови для забезпечення соціалізації особистості у
спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»;
– підготувати методичні рекомендації щодо соціалізації особистості в умовах інноваційного
середовища освітнього закладу

5. Очікувані результати:
Модель соціалізації особистості в умовах інноваційного освітнього середовища.
Модель професійного розвитку педагогів навчального закладу
6. Термін початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2016 р., закінчення: травень 2021 р.
7. Етапи:
І – початок: вересень 2016 р., закінчення: червень 2017 р.
ІІ – початок: вересень 2017 р., закінчення: червень 2020 р.
ІІІ – початок: вересень 2020 р., закінчення: червень 2021 р.
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Вітюк Валентина Василівна

Вчений ступінь, звання
Кандидат педагогічних
наук, доцент
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Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
проректор з науковометодичної роботи

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові
Бевз Галина Михайлівна

Олешко Петро Степанович

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Возняк Євгеній Михайлович

Вчений ступінь, звання
Доктор психологічних
наук, доцент

Кандидат історичних
наук, доцент

Місце роботи
Княгининівська
спеціалізована школаінтернат І–ІІІ ступенів
«Центр освіти
та соціально-педагогічної
підтримки» Волинської
обласної ради
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Місце роботи, посада
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України, професор
кафедри загальної та
практичної психології
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
ректор

Посада
Директор

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 9
Луцької міської ради»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова
адреса
Комунальний заклад «Луцький
43021,
навчально-виховний комплекс № 9
м. Луцьк,
Луцької міської ради»
вул. Потапова, 30

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 05.01.2016 року № 05

Конт. телефон, факс,
E-mail
Телефон:
(0332) 241 011,
E-mail:
winner12007@ukr.net

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Інтелектуально-духовний розвиток особистості школяра в умовах інноваційного
освітнього середовища
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета експерименту: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка
моделі інтелектуально-духовного розвитку школяра в умовах інноваційного освітнього
середовища.
Завдання дослідження:
– розробити та апробувати модель інтелектуально-духовного розвитку школяра в умовах
інноваційного освітнього середовища;
– обґрунтувати психолого-педагогічні умови для забезпечення інтелектуального та духовного
розвитку учнів навчального закладу;
– розробити та експериментально перевірити модель професійного розвитку педагогів в
умовах інноваційного освітнього середовища;
– підготувати методичні рекомендації щодо інтелектуально-духовного розвитку особистості
школяра

5. Очікувані результати:
Модель інтелектуально-духовного розвитку школяра в умовах
освітнього середовища.
Методичні рекомендації, конспекти уроків, сценарії виховних заходів.
Модель професійного розвитку педагогів.
Портфоліо педагогів
6. Термін початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2015 р., закінчення: червень 2020 р.
7. Етапи:
І – початок: вересень 2015 р., закінчення: червень 2016 р.
ІІ – початок: вересень 2016 р., закінчення: червень 2019 р.
ІІІ – початок: вересень 2019 р., закінчення: червень 2020 р.
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інноваційного

8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Вітюк Валентина Василівна

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові
Ткачук Надія Михайлівна

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Дубина
Олександр Дмитрович

Вчений ступінь, звання
Кандидат педагогічних
наук, доцент

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
проректор з науковометодичної роботи

Вчений ступінь, звання
Кандидат педагогічних
наук

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
проректор з наукової
роботи

Місце роботи
Комунальний заклад
«Луцький навчальновиховний комплекс № 9
Луцької міської ради»

Посада
Директор
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Володимир-Волинський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3 – ліцей»
Володимир-Волинської міської ради Волинської області
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова адреса
Володимир-Волинський
навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів № 3 – ліцей»
Володимир-Волинської міської
ради Волинської області

44700,
м. Володимир-Волинський,
вул. Ковельська, 111

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 12.06.2017 року № 375

Конт. телефон, факс,
E-mail
Телефон:
(0334) 223 277,
Факс:
(0334) 223 277,
E-mail:
vvshool3@gmail.com

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Моделювання інноваційного педагогічного процесу як умова розвитку інтелектуальнотворчого потенціалу особистості
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета експерименту: теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна
перевірка умов розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості школяра.
Завдання дослідження:
– проаналізувати теоретичні положення щодо розвитку інтелектуально-творчого потенціалу
особистості;
– уточнити зміст, структуру поняття «інтелектуально-творчий потенціал» відповідно до вікової
динаміки розвитку особистості;
– виявити, розробити та апробувати найбільш ефективні умови педагогічного процесу щодо
розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості;
– розробити модель інноваційного педагогічного процесу для розвитку інтелектуальних і
творчих здібностей дітей різних вікових категорій на засадах «педагогіки партнерства»

5. Очікувані результати:
Модель інноваційного педагогічного процесу для розвитку інтелектуальних і творчих
здібностей дітей різних вікових категорій на засадах «педагогіки партнерства».
Методичні рекомендації щодо розвитку інтелектуально-творчого потенціалу
особистості
6. Термін початку і закінчення експерименту:
Початок: травень 2017 р., закінчення: червень 2022 р.
7. Етапи:
І – початок: травень 2017 р., закінчення: червень 2018 р.
ІІ – початок: вересень 2018 р., закінчення: червень 2021 р.
ІІІ – початок: вересень 2021 р., закінчення: червень 2022 р.
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8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Ткачук Надія Михайлівна

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові
Вітюк Валентина Василівна

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Матвейчук
Анатолій Степанович

Вчений ступінь, звання
Кандидат педагогічних
наук

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
проректор з наукової
роботи

Вчений ступінь, звання
Кандидат педагогічних
наук, доцент

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
проректор з науковометодичної роботи

Місце роботи
Посада
Володимир-Волинський
Директор
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 3 – ліцей»
Володимир-Волинської
міської ради Волинської
області
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Комунальний заклад
«Луцька ЗОШ І–ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова
адреса
Комунальний заклад «Луцька
43023,
ЗОШ І–ІІ ступенів № 11 –
м. Луцьк,
колегіум Луцької міської ради»
вул. Наливайка, 10 б

Конт. телефон, факс,
Е-mаіl
Телефон:
(0332) 710 876, 710 989,
E-mail: school.11.lutsk@
gmail.com

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти, науки та молоді Волинської
адміністрації від 29.12.2017 року № 744

обласної

державної

3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Формування національної свідомості учнів шляхом інтеграції мистецьких дисциплін
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета експерименту: формування національної свідомості учнів шляхом інтеграції
мистецьких дисциплін.
Завдання дослідження:
– опрацювати сучасну нормативно-правову базу в галузі освіти, вивчити стан досліджуваної
проблеми у психолого-педагогічній літературі;
– обрати освітні технології навчання та виховання національної свідомості, укласти
інформаційний банк прийомів та методів роботи; розробити модель національно свідомого
колегіанта та обрати критерії діагностики рівнів сформованості національної свідомості учня;
– визначити зміст навчально-виховної та науково-методичної роботи у школі-колегіумі та на
його основі розробити модель формування національної свідомості учня в
освітньому
середовищі школи художньо-естетичного спрямування;
– укласти методичні рекомендації щодо шляхів та засобів формування національної
свідомості особистості в навчально-виховному процесі сучасної школи

5. Очікувані результати:
Картотека психолого-педагогічної літератури та передового педагогічного досвіду
«Формування національної свідомості учнів засобами інтеграції мистецьких
дисциплін».
Інформаційний банк освітніх технологій, прийомів та методів навчання та виховання
особистості щодо формування національної свідомості.
Модель національно свідомої особистості колегіанта.
Критерії діагностики рівнів сформованості національної свідомості учня школи-колегіуму.
Модель національно патріотичного культурно-освітнього середовища школи.
Методичні рекомендації щодо шляхів та засобів формування
національної
свідомості учнів у навчально-виховному процесі школи-колегіуму через інтеграцію
мистецьких дисциплін
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6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: жовтень 2017 р.; закінчення: травень 2022 р.
7. Етапи:
І – концептуально-діагностичний (жовтень 2017 р. – серпень 2018 р.);
ІІ – розвивально-формувальний (вересень 2018 р. – серпень 2021 р.);
ІІІ – узагальнювальний (вересень 2021 р. – травень 2022 р.).
8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Миць Мар’яна Ярославівна Кандидат педагогічних
наук, доцент

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Ігнатова Лариса Петрівна
Кандидат
мистецтвознавства,
доцент

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Мороз Марія Хомівна

Місце роботи
Комунальний заклад
«Луцька ЗОШ І–ІІ
ступенів № 11 – колегіум
Луцької міської ради»
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Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
доцент кафедри теорії
та методики викладання
шкільних предметів

Місце роботи, посада
Східноєвропейський
національний університет
імені Лесі Українки,
завідувач кафедри історії,
теорії мистецтв та
виконавства

Посада
Директор

Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
м. Устилуг Устилузької міської ради Волинської області»
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова
адреса
Комунальний заклад
44731,
м. Устилуг,
«Загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів м. Устилуг Устилузької
вул. Володимирська, 4
міської ради Волинської області»

Конт. телефон, факс,
Е-mаіl
Телефон:
(03342) 93417,
Е-mаіl:
ustosvita@gmail.com

2. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу
Наказ управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації від
07.11.2014 р. № 489
3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Формування громадянської компетентності учнів в умовах євроінтеграції України
4. Мета та головні завдання експерименту:
Мета експерименту: розробити, науково обґрунтувати й експериментально
перевірити педагогічні умови громадянського виховання та громадянської освіти
загальноосвітнього навчального закладу щодо формування громадянської
компетентності школярів в умовах євроінтеграції України.
Завдання дослідження:
– здійснити аналіз стану проблеми формування громадянської компетентності учнів у
педагогічній теорії та практиці;
– визначити сутність та структуру поняття «громадянська компетентність» в умовах
євроінтеграції України;
– розробити навчально-методичне забезпечення інноваційного розвитку навчального
закладу в напрямі формування громадянської компетентності

5. Очікувані результати:
Навчально-методичне забезпечення інноваційного розвитку навчального закладу в
напрямі формування громадянської компетентності
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2014 р., закінчення: серпень 2019 р.
7. Етапи:
І – початок: вересень 2014 р., закінчення: серпень 2014 р.
ІІ – початок: вересень 2014 р., закінчення: серпень 2018 р.
ІІІ – початок: вересень 2018 р., закінчення: серпень 2019 р.
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8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Миць Мар’яна Ярославівна Кандидат історичних наук,
старший викладач

9. Науковий консультант:
Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання
Ясінська
Кандидат педагогічних
Наталія Василівна
наук, доцент

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Василенко
Тетяна Миколаївна

Місце роботи
ЗОШ І–ІІІ ступенів
м. Устилуг
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Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти, доцент
кафедри теорії
та методики викладання
шкільних предметів

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти, завідувач науководослідної лабораторії
соціологічних досліджень
та розвитку освіти

Посада
Учитель початкових класів

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
№ 1 – гімназія» cмт Іваничі Волинської області
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс,
поштова адреса
45300,
Навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня
Волинська область,
школа І–ІІІ ступенів № 1 –
cмт Іваничі,
гімназія» cмт Іваничі
вул. Грушевського, 28
Волинської області

Конт. Телефон, факс,
Е-mail
Телефон: (033) 272 2 12 37,
Е-mail:
school.n1.ivanychi@gmail.com

2. Коли і ким надано статус і номер наказу
Наказ управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, наказ
від 07.11.2014 р. № 489
3. Тема дослідно-експериментальної роботи:
Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного
освітнього середовища
4. Мета і головні завдання експерименту:
Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка
педагогічних умов створення інноваційного освітнього середовища для
моделювання конкурентоспроможної особистості школяра.
Завдання експерименту:
– здійснити аналіз стану проблеми дослідження в педагогічній теорії та практиці;
– розробити модель конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного
освітнього середовища;
– укласти методичні рекомендації щодо моделювання конкурентоспроможної особистості
школяра в умовах інноваційного освітнього середовища

5. Очікувані результати:
Модель конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного
освітнього середовища.
Методичні рекомендації щодо моделювання конкурентоспроможної особистості
школяра в умовах інноваційного освітнього середовища
6. Терміни початку і закінчення експерименту:
Початок: вересень 2014 р., закінчення: серпень 2019 р.
7. Етапи:
І – початок: вересень 2014 р., закінчення: серпень 2015 р.
ІІ – початок: вересень 2015 р., закінчення: серпень 2017 р.
ІІІ – початок: вересень 2017 р., закінчення: серпень 2019 р.
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8. Науковий керівник:
Прізвище, ім’я, по батькові
Ясінська Наталія Василівна

Вчений ступінь, звання
Кандидат педагогічних
наук, доцент

9. Науковий консультант
Прізвище, ім’я, по батькові
Вчений ступінь, звання
Миць Мар’яна Ярославівна Кандидат історичних
наук

10. Автор ініціативи:
Прізвище, ім’я, по батькові
Шевчик Марія Семенівна

Вчений ступінь, звання
Заслужений вчитель
України

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти;
завідувач науководослідної лабораторії
соціологічних досліджень
та розвитку освіти, доцент
кафедри теорії та
методики викладання
шкільних предметів

Місце роботи, посада
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти;
старший викладач
кафедри теорії та
методики викладання
шкільних дисциплін

Місце роботи, посада
Навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 1 –
гімназія» cмт Іваничі
Волинської області,
директор

11. Основні публікації, де висвітлюються результати експерименту:
1. Лукашук І. С. Моніторинг якості навчання англійської мови / І. С. Лукашук //
Методичні засади типового алгоритму організації та проведення локальних
моніторингових досліджень якості освіти : матеріали семінару-практикуму для
заступників
директорів гімназій, ліцеїв, колегіумів / упоряд. М. Х. Махомед,
Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук. – Луцьк : ВІППО, 2016. – С. 12.
2. Маймура М. С. Концепція розвитку навчального закладу як основа планування
діяльності експериментального закладу регіонального рівня / М. С. Маймура //
Дослідно-експериментальна діяльність навчального закладу в сучасних умовах :
матеріали круглого столу / упоряд. А. М. Луцюк. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 160 с.
3. Маймура М. С. Проектна технологія як інноваційний ресурс формування
конкурентоспроможного вчителя : методичні рекомендації. – Іваничі, 2018. – 30 с.
4. Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах
інноваційного освітнього середовища : матеріали І етапу дослідноекспериментальної роботи / упоряд. М. С. Шевчик. – Іваничі, 2016. – 78 с.
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5. Павлюк О. С. Моніторинг якості навчання початкових класів / О. С. Павлюк //
Методичні засади типового алгоритму організації та проведення локальних
моніторингових досліджень якості освіти : матеріали семінару-практикуму для
заступників
директорів гімназій, ліцеїв, колегіумів / упоряд. М. Х. Махомед,
Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук. – Луцьк : ВІППО, 2016. – С. 4.
6. Педагогічна скринька досвіду : матеріали вчителів зарубіжної літератури у
рамках роботи ІІ (розвивально-формувального) етапу дослідно-експериментальної
діяльності НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 – гімназія» смт Іваничі з проблеми
«Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного
освітнього середовища» / упоряд. Т. І. Прокопчук, Л. В. Пашко. – Іваничі, 2017. – 74 с.
7. Шевчик М. С. Щодо науки і мистецтва управління навчальним закладом /
М. С. Шевчик // Педагогічний пошук. – 2016. – №1 (89). – С. 32–35.
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Нововолинська спеціальна загальноосвітня школа № 9
Волинської обласної ради
1. Повна назва навчального закладу
Назва навчального закладу
Індекс, поштова адреса
Нововолинська спеціальна
загальноосвітня школа № 9
Волинської обласної ради

45400,
м. Нововолинськ,
вул. Нововолинська, 17
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Створити діючу модель інноваційного освітнього середовища для адаптації дітей з
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