
Звіт  

про роботу у 2020 році  

кафедри менеджменту освіти Волинського ІППО  

Вступ 

І. Організаційно-керівна діяльність 

1. Структура закладу 

2. Засідання вченої ради 

Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей 

школярів» на базі Столинсько-Смолярської гімназії Рівненської ОТГ Волинської області 

пр. № 4 від 17 вересня, Рудь О.В. 

Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Формування корпоративної культури навчального закладу в умовах інноваційного 

освітнього простору» у комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс № 

26 Луцької міської ради Волинської області». 

пр. № 4 від 17 вересня, Турчик І. В.. 

Про реалізацію ІІ (формувального етапу) дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Розвиток соціальної та пізнавальної активності школярів шляхом впровадження 

акмеологічних технологій» на базі комунального закладу «Луцький правознавчий ліцей 

Луцької міської ради Волинської області» 

пр. № 4 від 17 вересня, Лук’янчук Г. Я. 

Про змістові аспекти професійного розвитку керівників ЗЗСО в умовах 

реформування 

пр. № 6 від 26 листопада, Сташенко М. О. 

3. Засідання науково-методичної ради 

ІІ. Масові педагогічні, наукові заходи міжнародного і всеукраїнського рівня 

Протягом року працівники Інституту організували і провели наступні заходи: 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення

Кількість 
учасникі

в 

Форма підведення 
підсумків 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 

 «Формування 
професійної 
компетентності 
керівника 
закладу освіти 
в умовах змін» 
(інтернет-
конференція). 

29 травня 53 електронний збірник 
матеріалів 
https://drive.google.com/ 
file/d/1IdKSffnY35gpQpV1Ms5-
Xv1Z57MW-kf_/view 

 



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

сть заходів) 

У 8 міжнародних науково-практичних конференціях:  

VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному 

технічному університеті»  

25 грудня 2019 р., Сташенко М. О. 

ІІ Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та 

перспективи розвитку» (Дніпро, на платформі Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара). Тези у збірнику матеріалів конференції, сертифікат учасника 16 год. 

(дистанційно) 

27-28 березня, Турчик І. В. 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної 

майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності» (Тернопіль, на 

платформі Тернопільського ОІППО). Тези у збірнику матеріалів конференції, сертифікат 

учасника 12 год. (дистанційно) 

09-10 квітня, Турчик І. В. 

 ХІ Міжнародна науково-практична конференція науковців, аспірантів та студентів 

«Актуальні проблеми педагогіки, соціальної роботи та спеціальної освіти» (м. Луцьк) 

14 травня, Остапйовський І. Є.  

Міжнародна науково-практична конференція «Смарттехнології як чинник 

інноваційного розвитку» (Рівненський ОІППО та Брестським обласним інститутом 

розвитку освіти (Республіка Білорусь) у співпраці з Державною науковою установою 

«Інститут модернізації змісту освіти» та Інститутом інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН). 

10 червня, Сташенко М. О. 

VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної 

освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу» (Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна», Луцький інститут розвитку людини 

Університету «Україна» (онлайн-участь))  

22 травня, Корнейко А. О. 

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогічної 

освіти: європейський і національний вимір» (м. Луцьк) 

12 – 15 жовтня, Остапйовський І. Є. 



Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіазнавчі студії в 

європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» (Інститут журналістики 

Київського університету імені Бориса Грінченка (онлайн https://zoom.us/j/91872333463). 

13–14 листопада, Рудь О. В. 

У 8 всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна компетентність 

керівника сучасного закладу освіти: код епохи» (м. Хмельницький)  

25 лютого, Сташенко М. О., Лук’янчук Г. Я.,  Турчик І. В., Рудь О. В. 

Всеукраїнська інтернет-конференція «Природничі дисципліни: навчаємо 

дистанційно» (на платформі освітнього проєкту для вчителів «На Урок»). Свідоцтво 

учасника конференції № К30-1068930 (8 год. / 0,27 кредиту ЄКТС). Веб-адреса сторінки 

конференції: https://naurok.com.ua/conference/link/30. (онлайн) 

24 квітня, Турчик І. В. 

Всеукраїнська інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та 

прийоми» (на платформі освітнього проєкту для вчителів «На Урок»). Свідоцтво учасника 

конференції № К31-1068930 (13 год. / 0,43 кредиту ЄКТС). Веб-адреса сторінки 

конференції: https://naurok.com.ua/conference/interaction  (онлайн) 

15-16 травня, Турчик І. В. 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Менеджмент розвитку 

сучасного закладу освіти в умовах інформаційного освітнього простору» (Полтава, на 

платформі Полтавського ОІППО). Cертифікати учасників конференції 6 год. (онлайн) 

29 травня, Корнейко А. О., Лук’янчук Г. Я., Турчик І. В. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога в 

умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української 

школи» (м. Херсон) 

 10 червня, Сташенко М. О.  

ІІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю 

«Медіатворчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі» (онлайн 
https://www.facebook.com/events/720105505466046/ )  

19 червня, Рудь О. В. 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Науково-методичні засади 

формування освітнього простору закладу післядипломної освіти для підготовки 

педагогічних працівників до імплементації Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (Миколаївський 

ОІППО) 



25 листопада, Корнейко А. О. 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біблія у сучасному 

глобалізаційному світі» (у рамках  “Всесвітнього року Біблії-2020”). Організатор: 

Національний університет «Острозька академія» (онлайн https://zoom.us/ 

j/93831071905?fbclid=IwAR1Js8V01_tP_dZIv3mevRtZSsrtvwhgN4h4ELJUwJ1vlFo9vj7AaiU6Gyk#success   

26 листопада, Рудь О. В. 

У  педагогічних читаннях: 

У круглих столах:2 

Круглий стіл “Медіаосвіта та медіаграмотність: досягнення ЄС та перспективи 

України” (на базі університету Грінченка у дистанційному форматі на платформі zoom 
http://mediaosvita.org.ua/2020/11/16/9007/) 

14 листопада, Рудь О. В. 

Круглий стіл «Віра і Релігія» за участю відомих релігієзнавців України (ZOOM 
https://zoom.us/j/93831071905?fbclid=IwAR1Js8V01_tP_dZIv3mevRtZSsrtvwhgN4h4ELJUwJ1vlFo9vj7AaiU6Gy

k#success ) 
26 листопада, Рудь О. В. 

 У 3  наукових семінарах:  

Всеукраїнський науково-практичний семінар «PISA-2021. Робота регіонального 

координатора» (УЦОЯО) 

11 березня, Корнейко А. О. 

Науково-методичний семінар «Дошкільна освіта для сталого розвитку» за участі 

Гавриш Н.В., доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника, 

завідувача лабораторії дошкільної освіти та виховання Інституту проблем виховання 

Національної академії педагогічних наук України (м. Луцьк) 

28 вересня, Остапйовський І. Є. 

IV міжінститутський семінар «Кіберсоціалізація в умовах пандемії»  на пл.Zoom 

http://mediaosvita.org.ua/2020/11/12/iv-mizhinstytutskyj-seminar-kibersotsializatsiya-v-umovah-pandemiyi-2/ 

05 листопада, Рудь О. В. 

У   9 інших заходах:  

Базовий тренінг з інфомедійної грамотності проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-

медійна грамотність» (Київ, за програмою IREX)  

02- 03 березня, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Базовий тренінг з інфомедійної грамотності проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-

медійна грамотність» (Київ, за програмою IREX)  

11- 13 березня, Лук’янчук Г. Я. 



Всеукраїнський вебінар «Проведення пілотного етапу PISA-2021» (УЦОЯО) 

25 березня, Корнейко А. О. 

XV Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Вчитель року з предметів духовно-

морального спрямування» (онлайн). 

Квітень-травень, Сташенко М. О. Рудь О. В. 

Дев’ятнадцята Літня школа медіаосвіти та медіаграмотності «Практична 

медіаграмотність: аспекти впровадження у навчальних закладах» 

10-13 серпня, Хмельницька обл., смт. Сатанів, Сташенко М. О. Рудь О. В. 

Он-лайн нарада «Про програмно-методичне забезпечення, методичні рекомендації та 

особливості викладання курсів духовно-морального спрямування у 2020-2021 н.р.» 

(науково-просвітницька платформа «Цінності») 

27 серпня, Рудь О. В. 

Семінар-тренінг «Інтегрований курс «Культура добросусідства» для Нової 

української школи» (Луцьк)     

21-26 вересня, Лук’янчук Г. Я. 

Он-лайн нарада «Про роботу Ради з питань співпраці з церквами та релігійними 

організаціями  при Міністерстві освіти і науки України для підтримки курсів духовно-

морального спрямування: результати, проблеми, перспективи» 

10 жовтня, Рудь О. В. 

ІІ Всеукраїнська стратегічна нарада «Розвиток медіаосвіти: взаємонавчання, 

обговорення, перспективи» (Захід у форматі UNESKO з відзначення Всесвітнього тижня 

МІГ «Global MIL Week 2020») http://mediaosvita.org.ua/2020/11/01/ii-vseukrayinska-strategichna-narada-

rozvytok-mediaosvity-vzayemonavcha-nnya-obgovorennya-perspektyvy/?fbclid=IwAR33D4O3DCUxPj046-

UBd8WrvArkn2Ehg1uF-Bwi6wpws363O-jXNtcnIcj8). 

27-28 жовтня, Рудь О. В. 

 

ІІІ. Наукова діяльність 

1. Науково-дослідна тема, над якою працює Волинський ІППО. 

 «Проєктування інноваційного середовища післядипломної освіти як умова 

реалізації індивідуальної освітньої траєкторії педагога».  

2. Науково-дослідні теми кафедр та інших  підрозділів закладу 

Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін 

 

Сташенко М. О. «Організаційна складова управлінської компетентності 

керівника» 



Кондіус І. С. «Інформаційно-технологічна компетентність керівника закладу 

загальної середньої освіти» 

Корнейко А. О. «Моніторингова компетентність керівника закладу загальної 

середньої освіти в системі якості освіти». Оновлення парадигми освіти детермінує 

зростаючі вимоги, що їх ставить сьогодення перед сучасним керівником закладу освіти. 

Адже вирішення стратегічних завдань якісного перетворення усіх підсистем освітнього 

середовища в рамках масштабної соціокультурної реформи залежить від якості процесу 

управління освітньою системою не лише на макрорівні (загальнодержавному), а й, 

насамперед, на рівні конкретного закладу, що корелюється рівнем компетентності 

керівника. Окрім того, досвід вітчизняних освітянських змін свідчить, що фактором 

досягнення мети є готовність менеджерської ланки освітньої галузі до змін не тільки у 

впровадженні нових технологій навчання, а й у осучасненні технік та технологій 

професійної діяльності менеджера освіти, через які і реалізується його управлінська 

компетентність.  

На підставі теоретичних узагальнень зроблено висновок про детермінованість 

предмету дослідження актуалізацією проблеми якості управлінської компетентності 

менеджера освіти в умовах зростаючих вимог до якості освіти загалом в умовах розбудови 

НУШ. 

Виходячи із усталеного у вітчизняній науці визначення, що моніторинг в освіті – це 

супровідне оцінювання і поточна регуляція будь-якого освітнього процесу з метою його 

оперативної діагностики та випереджувального визначення диспропорцій (Г. Єльнікова), в 

ході дослідження теоретично обґрунтовано, що здатність всебічно аналізувати освітню 

систему, прогнозувати її динаміку, встановлювати відповідність чи невідповідність 

результатів початковим припущенням, що базується на комплексі спеціальних знань, 

умінь, якостей та набутого досвіду є ознакою моніторингової компетентності керівника 

закладу освіти.  

Теоретичні узагальнення апробовано під час тематичних обговорень в ході 

всеукраїнської інтернет - конференції «Формування професійної компетентності 

керівника закладу освіти в умовах змін» (ВІППО, 29.05.2020 р.).  

Результати теоретичних напрацювань представлено у наукових працях «Роль 

моніторингу в управлінській діяльності менеджера освіти» (збірка наукових праць 

«Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу». 

Луцьк: Вежа-Друк, 2020), «Моніторингова компетентність менеджера освіти» (матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Науково-методичні засади 

формування освітнього простору закладу післядипломної освіти для підготовки 



педагогічних працівників до імплементації Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Миколаїв, 

МОІППО, 2020). Зроблено висновок, що використання можливостей освітнього 

моніторингу в управлінні закладом освіти не лише сприяє оптимізації управлінської 

діяльності керівника, а й є однією з передумов підвищення ефективності функціонування 

конкретної освітньої системи і, як наслідок, -  підвищення якості освіти в цілому. 

Купира М. І. "Імперативи лідерства в системі формування професійної 

компетентності керівника". 

- розкрито теоретико-прикладний аспект лідерства в системі управління; 

- удосконалено методичний інструментарій оцінки лідерського потенціалу керівника 

ЗЗСО та визначено вектор розвитку керівника-лідера; 

- окреслено лідерство через призму цінностей; 

- систематизовано професійні компетентності керівника-лідера; 

- отримало подальшого розвитку прикладні аспекти оцінки лідерського потенціалу, 

цілей та компетентностей керівника. 

За результатами дослідження опубліковано тези доповідей: 

Купира М.І. Теоретичний аспект лідерства в системі управління. Інтернет – 

конференція «Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах 

змін». 29 травня. Луцьк: ВІППО, 2020. 128 с. С. 69-71 

Лук’янчук Г. Я. «Розвиток управлінської компетентності керівника закладу освіти 

в адаптивних умовах». Автономність та децентралізація, яка набирає щодалі більшого 

розвитку  в Європі, вимагає,  щоб школи та їхні лідери більш широко дивилися на процес 

формування стратегій розвитку, самі приймали рішення та відповідали за них. 

Відповідальність за ефективність роботи школи, взаємодію із зацікавленими сторонами, 

стратегічні цілі, якість освіти, вдосконалення та розвиток шкільних працівників 

передається шкільним лідерам, значно більшою мірою, ніж раніше. Виявлено позитивні та 

негативні фактори впливу адаптивного характеру управління в змінюваних умовах. 

Зокрема, висунуті припущення про те, що непередбачуваність змін в стратегічному 

розвитку системи освіти в сукупності з закономірностями адаптивного управління можуть 

призвести до втрати суб’єктності учасників освітнього процесу та закладу освіти.  

Критичний аналіз освітньої ситуації, орієнтація на стратегічний розвиток, 

усвідомлення контексту, застосування стратегій, що відповідають новим формам 

лідерства, усвідомлення організаційної структури та культури, мислення вищого порядку 

на основі критичності та креативності – це ті риси, що актуалізують проблему культури 

менеджменту, що адаптується до змін Розроблено моделі розвитку управлінської 



культури керівника освітнього закладу  в післядипломній освіті. Досліджено фактори 

впливу на розвиток професійної менеджерської компетентності керівника закладу освіти, 

та означено шляхи спрямування вектора розвитку професійної компетентності на основи 

правових врівноважень та призведення до чіткого врегулювання відносин між учасниками 

освітнього процесу – учнями, педагогами, батьками, керівниками.   

Окремі напрями дослідження представлені через наукові статті: 1) «Командний 

менеджмент як детермінанта успішності закладу освіти» (Електронний збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Менеджмент розвитку 

сучасного закладу освіти в умовах інформаційного освітнього простору» Полтавського 

ОІППО ім. М.В.Остроградського); 2) «Лідерство керівника як детермінанта командного 

менеджменту в закладі освіти» (Електронний збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Формування професійної компетентності керівника 

закладу освіти в умовах змін», ВІППО, м. Луцьк);  3) «Моніторинг якості професійної 

діяльності як технологія і мотиваційний фактор педагога НУШ» (Електронний збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна компетентність 

керівника сучасного закладу освіти: код епохи» ХОІППО м. Хмельницький).  

Матеріали дослідження використовуються в освітньому процесі ВІППО в змісті 

проведення навчально-методичних семінарів, семінарів-тренінгів, лекційних та 

практичних занять, як наприклад: семінар-практикум «Моніторингові дослідження як 

засіб оперативного управління якістю освіти: організаційно – методичні основи»; круглий 

стіл «Розвиток системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО»; «Управлінські студії»;  

Семінар-тренінг «Моніторинг якості професійної діяльності як технологія і мотиваційний 

фактор педагога НУШ».    

Остапйовський І. Є. «Теоретико-прикладні аспекти менеджменту персоналу 

освітніх закладів» За результатами наукового пошуку здійснено теоретичне 

обґрунтування сутності поняття управління персоналом.  Проаналізовано основні етапи 

становлення теорії управління персоналом. Вивчення, аналіз та узагальнення проблеми 

дослідження дозволило виявити основні ознаки менеджменту «управління людськими 

ресурсами». Охарактеризовано відмінності менеджменту «управління людськими 

ресурсами» та «менеджменту персоналу».  Обґрунтовано необхідність та основні етапи 

запровадження змін у роботі із персоналом. Розкрито особливості організаційного 

бачення директора школи. Обґрунтовано важливість організаційної культури закладу 

освіти у плануванні змін в роботі із персоналом.  Результати дослідження знайшли 

відображення у таких публікаціях:  



- Ігор Остапйовський. Корпоративне навчання як важлива складова підвищення 

професійної компетентності керівника закладу освіти. Формування професійної 

компетентності керівника закладу освіти в умовах змін : зб. м-лів інтернет-конференції / 

упорядн. Сташенко М. О.  Луцьк: ВІППО,  2020. С. 90 -92. 

- Остапйовський Ігор. Організаційно – управлінські аспекти соціального супроводу 

сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Актуальні проблеми педагогічної 

освіти: європейський і національний вимір: Матеріали V Міжнародної науково-

практичної конференції (12 – 15 жовтня 2020 року) [Текст] / за заг. ред. В.З. Антонюка. 

Луцьк : ФОП Іванюк В.П., 2020. С. 305 307.  

- Ігор Остапйовський, Тетяна Остапйовська. Актуальність ідей В.О. Сухомлинського 

в реалізації педагогіки партнерства У Концепції Нової Української школи. Педагогічний 

часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2020.  № 1 (16). С. 32 

– 38. 

Радецька І. В. «Фінансово-економічна автономія закладу освіти та її вплив на 

прийняття управлінських рішень». 

Актуальність дослідження. Модернізаційні зміни в системі освіти України 

вимагають нових підходів до управління закладами освіти, а отже потребують 

формування у керівників закладів освіти економічної компетентності. Для сучасного 

керівника закладу освіти впровадження фінансової автономії, насамперед, відкриває шлях 

оптимізації управлінського процесу. Адже за традиційної системи керівнику доводиться 

розвивати освітню установу в умовах обмеженого державного фінансування – 

мінімальних фінансових ресурсів, запланованих та затверджених з опорою на показники 

виконання кошторису за попередні періоди.  

Проблема, на вирішення якої спрямовано дослідження. Формування і розвиток у 

керівників закладів загальної середньої освіти вмінь і навичок, які становлять основу їх 

економічної компететності в умовах автономії та фінансової самостійності закладу. 

Об’єкт дослідження – фінансово-господарська та управлінська діяльності 

керівника закладу освіти в умовах інноваційних змін. 

Предмет дослідження – зміст, форми та методи формування і розвитку 

економічної компетентності керівника закладу освіти, які відповідатимуть соціальному 

запиту суспільства в умовах автономії та децентралізації управління, реалізації Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа». 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що упровадження в закладах 

загальної середньої освіти автономії надасть їм академічну, організаційну, кадрову та 

фінансову самостійність. 



Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні організаційно-економічного 

механізму упровадження фінансової автономії як шляху оптимізації управлінського 

процесу в закладі освіти та формуванні моделі економічної компетентності керівника. 

В ході І етапу експериментального пошуку було реалізовано такі наукові завдання: 

1. Здійснено аналіз наукової літератури з проблеми формування економічної 

компетентності керівника закладу освіти в умовах інноваційних змін. 

2. Вивчено законодавчі та нормативно-правові акти, на основі яких 

відбуватиметься упровадження фінансової автономії в закладі освіти. 

3. Вивчено реальний стан формування економічної компетентності керівника 

закладу освіти в системі післядипломної педагогічної освіти, критеріїв, показників та 

рівнів її сформованості. 

4. Результати дослідження презентовано на 2 міжнародних та 3 всеукраїнських 

науково-практичних конференціях: 

- ІІ Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми 

та перспективи розвитку» (27-28.03., Дніпро, на платформі Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара, сертифікат учасника 16 год.);  

- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної 

майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності» (09-10.04., Тернопіль, 

на платформі Тернопільського ОІППО, сертифікат учасника 12 год.); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна компетентність 

керівника сучасного закладу освіти: код епохи» (25.02., Хмельницький, Хмельницький 

ОІППО, сертифікат учасника 6 год.); 

- інтернет-конференція «Формування професійної компетентності керівника 

закладу освіти в умовах змін» (29.05, Луцьк, на платформі Волинського ІППО, сертифікат 

учасника 6 год.);  

- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Менеджмент розвитку 

сучасного закладу освіти в умовах інформаційного освітнього простору» (29.05, Полтава, 

на платформі Полтавського ОІППО, сертифікат учасника конференції 6 год.).  

5. Результати дослідження висвітлено у 5 публікаціях:  

Ірина Турчик Організаційно-методологічний аспект формування облікової 

політики закладом освіти в умовах змін : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Професійна компетентність керівника сучасного закладу освіти: код 

епохи» / за заг. ред. В.В. Гуменюк.  Хмельницький: ОІППО, 2020. С. 329-339. (електронна 

версія за посиланням https://hoippo.km.ua/?cat=16). 



Ірина Турчик Організація самостійного бухгалтерського обліку в закладі 

загальної середньої освіти: дії керівника: зб. м-лів інтернет-конференції «Формування 

професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін» / упорядн. Сташенко 

М. О. Луцьк: ВІППО, 2020. С. 119-127. (електронна версія за посиланням 

https://sites.google.com/view/internetkonfer290520/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%

D0%B2%D0%BD%D0%B0?authuser=0). 

Турчик І. В. Автономія закладів загальної середньої освіти в Україні: 

організаційно-управлінський аспект: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 

Частина І. «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку»  / Наук. 

ред. О.Ю. Висоцький.  Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С. 214-216. (електронна версія за 

посиланням https://www.twirpx.com/file/3077989/).   

Турчик І. В. Економічна компетентність керівника закладу загальної середньої 

освіти як необхідна вимога часу: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової 

соціокультурної реальності» / редколегія: О.М. Петровський, І.М. Вітенко, О.І. Когут та 

ін.  Тернопіль: СМП «Таймп», 2020. С. 384-386.  

Ірина Турчик Організаційно-методологічний аспект формування облікової 

політики закладом освіти в умовах змін // Професійна компетентність керівника 

сучасного закладу освіти: код епохи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції : за заг. ред. В.В. Гуменюк. – Хмельницький: ОІППО, 2020. С. 329-339. 

(електронна версія за посиланням https://hoippo.km.ua/?cat=16). 

Рудь О. В.  «Медіа-інформаційна компетентність керівника закладу освіти»; 

«Релігійний компонент в освітньому менеджменті: нормативно-правовий аспект». 

Світ за останні декілька десятиліть якісно змінився. Орієнтуватися у величезній масі 

інформації, як зазначається у документі № 8753 ПАРЄ від 6 червня 2000 р., стає все більш 

складно. Разом з тим проблема не стільки в обсязі інформації, скільки в самій природі 

масової комунікації. Реальність, що відображається в медіа, не є справжньою реальністю. 

Проте у світі домінування медіакультури кордони між реальним фактом і вигадкою все 

частіше стають прозорими. Для більшості дітей і молоді медіа перетворилися у їх світ, 

віртуальну реальність, де найкраще і найгірше може бути як створене, так і ліквідоване. У 

той же час молоді люди не володіють достатніми знаннями, щоб об’єктивно оцінити 

справжній сенс отриманої інформації. А педагоги та батьки часто виявляються 

безпорадними у спробі співставити власний життєвий і професійний досвід з 

медіакомпетентністю їхніх дітей. 



Отже, ми живемо у світі, в якому якість інформації, що ми отримуємо, значною 

мірою визначає наш вибір і наступні дії, включно із вмінням користуватися 

фундаментальними свободами та правом на самовизначення і розвиток. Технологічні 

вдосконалення у галузі телекомунікацій призвели до широкого розповсюдження засобів 

масової інформації та інших постачальників інформації, які відкрили громадянам доступ і 

можливість обміну колосальними обсягами інформації. Результатом і доповненням цього 

феномену стало бажання громадян безперешкодно оцінювати релевантність і надійність 

цієї інформації. Педагогам і школярам, доводиться постійно стикатися із зростаючим 

інформаційним потоком, відчувати значні труднощі, коли необхідно застосувати пошукові 

навики, самостійно критично оцінити отриману інформацію. На думку фахівців 

ЮНЕСКО, вирішити цю проблему дозволяє медіаосвіта. Як справедливо зауважив у свій 

час Г. М. Маклюен, «щоб бути по-справжньому грамотним, потрібно бути грамотним у 

світі медіа». Розуміння керівником ЗЗСО важливості реалізації наскрізного впровадження 

інфо-медійної грамотності у освітній і виховний процес, опанування медіанавичками є 

базовою умовою якісної реалізації Державних стандартів початкової освіти та базової 

освіти, Концепції впровадження медіаосвіти в Україні (оновлена Президією НАПН 

України 27.04.2016 р.) у системі післядипломної педагогічної освіти. 

За звітний період проводилась робота над розвитком власної медіакомпетентності 

шляхом участі у навчальних тренінгах, вебінарах, конференціях, тощо (детально- у Звіті).  

Розроблено і впроваджено навчальні матеріали для опрацювання теми на курсах 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Розпочато роботу у проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що 

проводиться Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки 

Посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки 

України та Академією Української преси (участь у базовому тренінгу (очно) та вебінарах 

(відповідно графіка проекту)) . 

Підготовлено і проведено 6 семінарів-практикумів, навчальних тренінгів 

(сертифікатних -165 учасників ) для керівників, педагогічних працівників області. 

Укладено освітню програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 

тематичних курсах «Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність вчителя нової 

української школи» на 2021-2023 роки і навчально-методичний комплекс для її фахової 

реалізації, та освітню програму навчального тренінгу «Медіаосвіта та медіа-інформаційна 

грамотність в інноваційному освітньому менеджменті» на 2021-2023 роки. 

Реалізовано координацію всеукраїнського експерименту "Стандартизація наскрізної 

соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну 



педагогічну практику" (Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2017 року 

№ 1199). 

Підготовлено публікації у наукових виданнях та електронних ресурсах (детально –  

у п. «Видавнича діяльність). 

Продовжено науково методичний супровід теми «Релігійний компонент в 

освітньому менеджменті: нормативно-правовий аспект».  

За звітний період реалізовано співпрацю з Радою з питань співпраці з церквами 

та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України з метою 

формування громадянських компетентностей учнівської молоді та становленні 

національно-патріотичних пріоритетів молодого покоління. Підготовлено і проведено: 

– курси підвищення кваліфікації учителів курсів морально-духовного 

спрямування за онлайн, очною та очно-дистанційною формами (27.04-30.04 – 21 слухач; 

05-09 жовтня –14 слухачів; 03.03-22.04 –14 слухачів). 

–  фестиваль уроків курсів духовно-морального спрямування «Використання 

біблійних історій у навчальному процесі» (до Всесвітнього року Біблії). 

–  ЗЗСО області; 

–  обласний етап ХV Всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів духовно-

морального спрямування – 2020»; 

– навчальні 4 семінари-практикуми, наради;  

– сертифікатний семінар-практикум (46 осіб); 

– школу молодого педагога для вчителів Ківерцівського р-ну «Поєднання 

принципів та вимог сучасної педагогічної науки із принципами християнської педагогіки 

на уроках КДМС»;  

– науково-практичну конференцію «Аксіологічний аспект гуманітарної парадигми 

освітнього середовища НУШ». 

Укладено освітню програму Підвищення кваліфікації вчителів курсів духовно-

морального спрямування на 2021-2023 роки та освітню програму семінару практикуму 

«Релігійний компонент в освітньому менеджменті: нормативно-правовий аспект» на 2021-

2023 роки. 

Розроблено план виховних заходів співпраці з батьками та громадськістю. 

Організація онлайн-роботи на платформі «Цінності».  Реалізовано план заходів з питань 

розвитку духовних компетентностей учнівської молоді та інтегрування біблійних 

компетентностей в освітній процес та виховну роботу у ЗЗСО. Аналітична довідка членам 

ВРЦ. (детально – у Звіті). 



Підготовлено проекти наказів управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації та проекти листів-відповідей (за запитом). 

 

3. Підготовка та участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, 

семінарах, форумах тощо регіонального рівня 

Протягом року працівники Інституту організували і провели 

№
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількі
сть 

учасни
ків 

Форма 
підведення 
підсумків 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

«Аксіологічний 
аспект формування 
змісту освітнього 
середовища»  
(науковий семінар 
онлайн) 

15 травня 
 

17 укладання 
звітів творчих 
груп ДЕР, 
напрацювання 
пропозицій 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 

Лук’янчук Г. Я.,  
Турчик І. В. 

Форум освітніх 
інновацій  
«Професіоналізм, 
інновації, творчість 
– основа розвитку 
потенціалу вчителя 
Нової української 
школи»   

05 червня  84 Тези до збірки 
матеріалів. 
Виступ Турчик 
І. В. 
«Особливості 
формування 
інноваційної 
корпоративної 
культури в 
закладі освіти 
на засадах 
креативного 
менеджменту» 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

«Про забезпечення 
виконання плану 
заходів ІІ етапу  
ДЕР  з теми 
«Духовно-
моральне 
виховання як 
фактор 
формування 
життєвих 
компетентностей  
школярів» (онлайн-
нарада)  

23 червня 
 

23 укладання звіту 
про завершення 
ІІ етапу ДЕР 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О., 
Лук’янчук Г. Я. 
Остапйовський 
І.Є. 

Моніторинг якості 
освіти в умовах 
модернізації 
освітнього 
простору (науково-
практичний 
семінар) 

17 вересня  27 Науково-
практичне 
обгрунтування 
можливостей 
використання 
моніторингови
х процедур у 



фомуванні 
внутрішньої 
системи якості 
в закладах 
освіти. 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

«Духовно-
моральне 
виховання як 
фактор 
формування 
життєвих 
компетентностей 
школярів» 
(науково-
методичний 
семінар) 

28 вересня 
 
 

26 укладання  
плану заходів 
ІІІ етапу ДЕР 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

 «Впровадження 
технологій 
зовнішнього 
оцінювання якості 
освіти в контексті 
реалізації Закону 
«Про освіту» 
(науково-
теоретичний 
семінар) 

02 жовтня 19 Ознайомлення  
з механізмом 
імплементації 
ст. 41 Закону 
України «Про 
освіту». 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

«Аксіологічний  
аспект  
гуманітарної  
парадигми  освітнь
ого середовища 
НУШ» (науково-
практична конф) 

8 жовтня 
 

    42 укладання 
резолюції 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я., 
Корнейко А. О., 
Остапйовський 
І. Є.  

 «Розвиток системи 
забезпечення 
якості освіти в 
ЗЗСО»  (круглий 
стіл) 

30 жовтня 87 Резолюція 

Протягом року працівники Інституту взяли участь.... 

У науково-практичних конференціях:  

Науково-практична онлайн-конференція «Створення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у ЗЗСО» (ЦІППО) 

19 березня, Корнейко А. О. 

у круглих столах:  

у 2 наукових семінарах: 



-науково-практичний семінар «Імідж і ділова репутація як основа формування 

корпоративної культури закладу освіти» (Луцьк, комунальний заклад «Луцький 

навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області»). Вступне 

слово. Виступ «Корпоративна культура закладу освіти як управлінська проблема».  

10 січня, Турчик І. В. 

-навчально-методичний семінар «Організація та проведення моніторингових 

досліджень якості освіти в умовах інноваційного освітнього середовища» (м. Луцьк) 

29 січня, Остапйовський І. Є. 

у 4  інших заходах:  

-семінар-тренінг за напрямом «Розвиток професійних компетентностей» з теми 

«Моніторинг якості професійної діяльності як технологія і мотиваційний фактор педагога 

НУШ» (Луцьк, Волинський ІППО). 

11-12 лютого, Турчик І. В. 

-відеонарада «Віртуальний освітній простір ВІППО» (на платформі Google Meet 

Луцьк, Волинський ІППО). 

15 квітня, Турчик І. В. 

-засідання віртуальної кафедри ВІППО. Тема засідання: «Віртуальна кафедра: 

організація, обмін досвідом та спільний розвиток онлайн-викладання та навчання» (на 

платформі Google Meet, Луцьк, Волинський ІППО). 

07 травня, Турчик І. В.  

- наукові читання «Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти: історія, 

сучасність та перспективи розвитку» (до 80-річчя ВІППО)  

24 вересня, Сташенко М. О., Корнейко А. О. 

4. Експертно-аналітична діяльність:  

Протягом року  працівниками Інституту здійснено: 

а) апробацію: 

 підручників,  

 навчальних посібників;  

б) рецензування:  

–  збірників; 

–  відгуків на автореферати;  

–  навчальних програм; 

–  1 програми спецкурсу; 

-програма спецкурсу «Формування креативності та проактивності педагога», 

розроблена доцентом кафедри педагогіки і психології ВІППО, к. е. н., доц. Кінах Н. В. 



Корнейко А. О. 

–  4 магістерських робіт; 

-3 кваліфікаційні роботи магістра здобувачів другого (магістерського) рівня галузі 

знань 07 Управління та адміністрування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування» Луцького НТУ. 

Купира М. І 

-Отченаш А. В. «Дослідження та удосконалення фінансово-економічної безпеки 

підприємств (на прикладі ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс»)» магістра напряму 

підготовки 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Управління 

фінансово-економічною безпекою» Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки 

Турчик І. В. 

–  10 бакалаврських робіт; 

-3 кваліфікаційні роботи бакалавра здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі 

знань 07 Управління та адміністрування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування» Луцького НТУ. 

Купира М. І 

- «Механізм та процедури соціального захисту в умовах гібридної війни (на 

прикладі Волинської області)» студентки спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» ОП «Державна служба» Східноєвпропейського національного 

університету ім. Лесі Українки Задорожної М. І. 

Корнейко А. О. 

- «Механізми формування позитивного іміджу голів місцевих державних 

адміністрацій» студентки спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

ОП «Державна служба» Східноєвпропейського національного університету ім. Лесі 

Українки Мельник О. І. 

Корнейко А. О. 

- «Електронне урядування: основи та напрями реалізації в Україні» студентки 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ОП «Державна служба» 

Східноєвпропейського національного університету ім. Лесі Українки Яцюк І. Р. 

Корнейко А. О. 

- «Особливості реалізації державної політики України у сфері соціального захисту 

військовослужбовців та учасників АТО (2014–2019 рр.)» студента спеціальності 281 



«Публічне управління та адміністрування» ОП «Державна служба» Східноєвпропейського 

національного університету ім. Лесі Українки Козея Р. О. 

Корнейко А. О. 

- «Державна політика психологічної та професійної адаптації військовослужбовців 

України» студентки спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ОП 

«Державна служба» Східноєвпропейського національного університету ім. Лесі Українки 

Скібіцької К. В. 

Корнейко А. О. 

- «Національно-визвольний рух в Болгарії (кінець XVІІІ – 70-і рр. ХІХ ст.)» 

студентки спеціальності 052 «Середня освіта. Історія. Правознавство» 

Східноєвпропейського національного університету ім. Лесі Українки Курчик О. М.; 

Корнейко А. О. 

- «Авторитарний лідер у політичних процесах сучасного світу» студентки 

спеціальності 052 «Політологія» Східноєвпропейського національного університету ім. 

Лесі Українки Кубіцької О. І. 

Корнейко А. О. 

–  2 навчальних, навчально-методичних, методичних посібників: 

- «Комплексний державний іспит з фахових дисциплін для студентів освітнього 

рівня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 052 

«Політологія» освітньої програми «Політологія». Навчально-методичний посібник, 

підготовлений кафедрою політології та державного управління Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020 

Корнейко А. О. 

- О. Кушпетюк. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Історія 

України» для студентів денної форми навчання. Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 

2020.   

Корнейко А. О. 

–  2 методичних рекомендацій: 

- О. А. Бундак.  Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Історія 

вчень про державу і право»  для студентів 3 курсу, галузі знань 081 «Право», денної 

форми навчання. Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2020. 

Корнейко А. О. 

- О. А. Бундак.  Методичні рекомендації до індивідуальної роботи з курсу «Історія 

вчень про державу і право» для студентів 3 курсу, галузі знань 081 «Право», денної форми 

навчання. Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2020. 



Корнейко А. О. 

–  8 методичних розробок: 

- І. І. Олевська. «Інноваційні технології викладання історії та суспільних дисциплін 

як фактор професійного розвитку педагога». Луцьк, 2020.  

Корнейко А. О. 

-Збірник діагностик, опитувальників та практичних завдань «Корпоративна 

культура закладу освіти як управлінська проблема». Упорядник к.е.н., доц. Радецька І.Я. 

Остапйовський І. Є. 

-Рецензія на методичні рекомендації «Екранізація віршів методом ейдетики» 

(укладач вчитель початкових класів, старший учитель Володимир-Волинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1 Адамчук В. Г.). 

Турчик І. В. 

– «Гармонійна взаємодія сім’ї та школи у соціалізації  молодших школярів в 

умовах національно-культурного відродження», Щербачук Руслана Михайлівна, 

загальноосвітня школа І-ІІ ступеня села Хорлупи, Ківерцівського р-ну 

Рудь О. В. 
– «Формування культури особистості на уроках основ християнської етики: 

співпраця школи, духовенства та батьків», Шевчук Василь Ярославович, Ківерцівська 

експериментальна Всеукраїнського рівня загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ ступенів 

Рудь О. В. 
– «Формування духовності школяра на уроках основ християнської етики і в 

позаурочний час», Мокієць Світлана Олександрівна, КЗ «Будятичівська гімназія 

Поромівської сільської ради Волинської області» 

Рудь О. В. 
– «Використання інноваційних технологій на уроках християнської етики як засіб 

формування духовно-моральної та компетентної особистості», Римарчук Вікторія 

Анатоліївна, Нововолинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №4 імені Т.Г. 

Шевченка Нововолинської міської ради Волинської області 

Рудь О. В. 
– Інформаційно-просвітницький проект для старшокласників  «Християнські храми 

Маневич», Кирилюк Ніна Василівна, НВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 - гімназія» 

Рудь О. В. 
– збірників матеріалів; 

– освітньо-професійних програм підготовки магістрів. 

 



5.  Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних 

листів, концепцій, положень тощо 

Освітні програми: 

Тематичні курси «Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність вчителя нової 

української школи»  

Рудь О.В., Сташенко М. О. 

Підвищення кваліфікації вчителів курсів духовно-морального спрямування  

Рудь О.В. 

Вебсемінар-практикум «Формування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти»  

Сташенко М. О., Рудь О.В. 

Навчальний тренінг «Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність в інноваційному 

освітньому менеджменті»  

Рудь О.В., Сташенко М. О. 

Семінар-практикум «Релігійний компонент в освітньому менеджменті: нормативно-

правовий аспект»  

Рудь О.В., Сташенко М. О. 

Навчально-методичний семінар «Моніторингові дослідження у внутрішній системі 

якості освіти ЗЗСО: організація та проведення»  

Корнейко А. О. 

Навчально-методичний семінар «Сертифікація педагогів як складова індивідуальної 

траєкторії професійного розвитку: формат, етапи, підготовка до участі»  

Корнейко А. О. 

Навчально-методичний семінар «Імперативи лідерства та детермінанти 

стресостійкості у формуванні професійної компетентності керівника»  

Купира М. І. 

Тренінг «Серфінг управління як інноваційний ресурс у роботі керівника закладу 

освіти»  

Радецька І. В.  

Семінар – практикум «Управління мотивацією професійної діяльності керівних та 

педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти»  

Радецька І. В.  

Навчально-методичний семінар «Управління професійним розвитком педагогічних 

працівників: технологічний аспект»  

Лук’янчук Г. Я. 



Навчально-методичний семінар «Урок у технологіях критичного мислення: 

менеджмент, планування, аналіз, самоаналіз» 

Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-методичний семінар «Моніторинг якості професійної діяльності як 

технологія і мотиваційний фактор педагога НУШ» 

Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-методичний комплекс «Медіаoсвіта та медіа-інфoрмаційна грамoтність 

освітні категорії та виклики часу»  

Рудь O. В., Сташенкo М. O. 

Збірка діагностик, опитувальників та практичних завдань «Корпоративна культура 

закладу світи як управлінська проблема»  

Радецька І. В. 

 

6. Формування  інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу 

Розробка сайту «Формування професійної компетентності керівника закладу освіти 

в умовах змін» (інтернет-конференція)  
https://sites.google.com/view/internetkonfer290520/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0. 

 

ІV. Науково-методична діяльність 

1. Форми організації науково-методичної роботи з працівниками 

методичних служб 

Протягом року працівники Інституту організовували роботу … постійно діючих 

семінарів, 2 навчальних-тренінгів,…семінарів-нарад,  ..шкіл методиста: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

 Медіаосвіта та 
медіа-інформаційна 
грамотність вчителя 
нової української 
школи» (навчальний 
сертифікатний 
тренінг) 

23-24 січня 25 Захист 
творчого 
проекту. 

Сертифікат 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

 Медіаосвіта та 
медіа-інформаційна 
грамотність вчителя 
нової української 
школи» (навчальний 
сертифікатний 
тренінг) 

30-31 січня 21 Захист 
творчого 
проекту. 

Сертифікат 

 



2. Форми організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками  

Протягом року працівники Інституту організовували роботу 10 постійно діючих 

семінарів, тренінгів, 1 школу молодого педагога,  2 інше 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 

 

«Інтегрування 
медіаосвіти у 
навчальне 
середовище» 
(навчальний 
семінар-
практикум) 

10 січня 
 

38 Укладання  
практичних 
кейсів 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

«Медіаосвіта та  
медіаграмотність: 
освітні категорії 
та виклик часу» 
(навчальний 
семінар-
практикум) 

11 січня 
 

73 Укладання  
практичних 

кейсів 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 

 

«Інтегрування 
медіаосвіти у 
навчальний 
процес. 
Інтерактивні 
форми та методи 
в процесі 
викладання 
медіаграмотності» 
(навчальний 
семінар-
практикум) 

22 січня  68 Укладання  
практичних 

кейсів 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

 «Зовнішнє 
незалежне 
оцінювання якості 
освіти в реалізації 
Концепція “Нова 
українська 
школа”: проблеми 
та перспективи» 
(навчально-
методичний 
семінар) 

31 січня 37 Обговорення 
проблемних 
питань, 
напрацювання 
практичних 
рекомендацій 

 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

 «Моніторингові 
дослідження 
освітніх процесів 
у ЗЗСО як 
ефективний 
інструмент 
системи 

18 лютого 22 Розробка 
методичних 
рекомендацій 
Презентація 
«Моніторингові 
дослідження 
якості освіти»  



забезпечення 
якості освіти» 
(науково-
методичний 
семінар) 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

«Інтегрування 
медіаосвіти у 
навчальний 
процес. 
Інтерактивні 
форми та методи 
в процесі 
викладання 
медіаграмотності» 
(навчальний 
семінар-
практикум) 

9 вересня 
 

43 Укладання  
практичних 

кейсів 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 
 

«Поєднання 
принципів та 
вимог сучасної 
педагогічної 
науки із 
принципами 
християнської 
педагогіки на 
уроках КДМС» 
(школа молодого 
педагога /онлайн) 

20 жовтня 
 

8 
 

Тест (онлайн), 
впровадження  
практичних 
кейсів в 
освітній 
процес. 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. 
Я. 

 «Ключові 
навички ХХІ 
століття» 
(семінар-
практикум) 

26 жовтня 38 Опис стратегій 
та технологій 
розвитку 
критичного 
мислення, 
схеми, моделі, 
рекомендації 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Лук’янчук Г. Я., 
Корнейко А. О.,  
Радецька І. В.,  
Остапйовський 
І. Є. 

«Управлінські 
студії» для 
керівників ЗЗСО  
(онлайн) 

27 жовтня 64 Моделі, схеми, 
алгоритми 
діяльності 

закладу освіти 
в процедурі 

інституційного 
аудиту 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 

Лук’янчук Г., 
Корнейко А., 
Остапйовський І. 

 «Розвиток 
системи 
забезпечення 
якості освіти» 
(круглий стіл) 

30 жовтня 87 Резолюція 



 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О., 
Лук’янчук Г. Я. 

«Моніторингові 
дослідження  як 
засіб 
оперативного 
управління якістю 
освіти: 
організаційно-
методичні 
основи» 
(навчально-
методичний 
семінар) 

04 
листопада 

26 Розробка 
методичних 
рекомендацій 
 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Радецька І. В. 

 «Облікова 
політика закладу 
загальної 
середньої освіти 
та її вплив на 
ефективність 
ухвалення 
управлінських 
рішень» 
(навчально-
методичний 
семінар для 
керівників ЗЗСО) 
(онлайн) 

25 листопада 20 Алгоритми, 
схеми та 
методичні 
рекомендації 
керівникам 
ЗЗСО щодо 
переведення ЗО 
на самостійний 
бухгалтерський 
облік, 
складання 
наказу та 
тексту 
Положення про 
облікову 
політику 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Радецька І. В. 

 «Фінансово-
економічна 
автономія закладу 
загальної 
середньої освіти – 
від задуму до 
успішного 
втілення» 
(навчально-
методичний 
семінар для 
керівників ЗЗСО 
(онлайн) 

 27 листопада 31 Моделі, схеми, 
алгоритми 
діяльності 
закладу освіти 
в процедурі 
упровадження 
фінансової 
автономії 

 

3.Форми організації науково-методичної роботи за вибором педагогів (з 

отриманням сертифіката про підвищення кваліфікації) 

Протягом року працівники Інституту провели ..11.. навчально-методичних 

семінарів, 4 тренінгів, 2 семінари-тренінги, 2 семінари-практикуми,…майстер-класів, 

інше…: 

№ Підрозділ, Назва заходу Дата Кількість Форма 



з/п відповідальний проведення учасників проведення 
 Кафедра 

менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Сертифікація 
вчителів як 
складова формули 
НУШ: формат, 
етапи, підготовка 
до участі» 

27 січня  37 очно 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

 Навчально-
методичний семінар 
«Організація та 
проведення 
моніторингових 
досліджень якості 
освіти в умовах 
інноваційного 
освітнього 
середовища» 

29 січня  35 очно 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 

Семінар-тренінг 
«Моніторинг якості 
професійної 
діяльності як 
технологія і 
мотиваційний 
фактор педагога 
НУШ»  

11 лютого 27 очна 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 

Семінар-тренінг 
«Моніторинг якості 
професійної 
діяльності як 
технологія і 
мотиваційний 
фактор педагога 
НУШ»  

12 лютого 27 очна 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Сертифікація 
вчителів як 
складова формули 
НУШ: формат, 
етапи, підготовка 
до участі» 

21 лютого  37 очно 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 
Турчик І. В., 

 Навчально-
методичний семінар 
«Удосконалення 
професійних 
компетентностей – 
шлях до реалізації 
Концепції «Нова 
українська школа» 

25 лютого 19 очно 



 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Сертифікація 
вчителів як 
складова формули 
НУШ: формат, 
етапи, підготовка 
до участі» 

27 лютого  29 очно 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Сертифікація 
вчителів як 
складова формули 
НУШ: формат, 
етапи, підготовка 
до участі» 

03 березня 33 очно 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

Навчальний тренінг 
«Медіаосвіта та 
медіа-інформаційна 
грамотність вчителя 
нової української 
школи»  

10-12 
березня  

 
 

36 очно 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 

 

Семінар-практикум 
«Релігійний 
компонент в 
освітньому 
менеджменті:  
нормативно-
правовий аспект» 

26-27 серпня 
 

46 онлайн 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

Навчальний тренінг 
 «Медіаосвіта та 
медіа-інформаційна 
грамотність вчителя 
нової української 
школи»  

16-18 
вересня 

 
 

48 Змішана 
(очна/онлайн) 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Турчик І. В.  

Тренінг для 
керівників ЗЗСО м. 
Нововолинська 
«Серфінг 
управління як 
інноваційний 
ресурс в роботі 
керівника закладу 
освіти» 

29-30 
вересня 

24 онлайн 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Зовнішнє 
незалежне 
оцінювання в 
системі 
забезпечення якості 

28 жовтня 26 онлайн 



освіти» (для 
відповідальних за 
ЗНО) 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Зовнішнє 
незалежне 
оцінювання в 
системі 
забезпечення якості 
освіти» (для 
працівників 
гуманітарних 
відділів ОТГ) 

29 жовтня 52 онлайн 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Радецька І. В., 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-
методичний семінар 
«Удосконалення 
професійних 
компетентностей – 
шлях до реалізації 
Концепції «Нова 
українська школа» 

29-30 
жовтня 

25 онлайн 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Зовнішнє 
незалежне 
оцінювання в 
системі 
забезпечення якості 
освіти» (для 
відповідальних за 
ЗНО в ЗПТО, 
ЗВ(ФП)О) 

18 
листопада 

35 онлайн 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

Семінар-практикум 
«Формування 
внутрішньої 
системи 
забезпечення якості 
освіти» 

18-19 
листопада 

 

59 онлайн 

 Кафедра 
джменту освіти, 
Корнейко А. О.; 
відділ 
гуманітарних 
дисциплін, 
Олевська І. І. 

Навчально-
методичний семінар 
«Особливості 
викладання історії 
України в контексті 
аналізу тестових 
завдань 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання» 

30 
листопада 

41 онлайн 

 Кафедра 
менеджменту 

Навчальний тренінг 
«Медіаосвіта та 

1-2 грудня 
 

33 онлайн 



освіти 
Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

медіа-інформаційна 
грамотність вчителя 
нової української 
школи»  

4.Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників тощо 

У співпраці із методистами Р(М)МК, працівниками ОТГ організація і проведення 

фестивалю уроків курсів духовно-морального спрямування «Використання біблійних 

історій у навчальному процесі» (до Всесвітнього року Біблії). 

ЗЗСО області, лютий, Рудь О. В. 

Підготовка і проведення (члени оргкомітету та журі) обласного етапу ХV 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального спрямування  – 

2020» 

 ВІППО,  28 лютого, Рудь О. В., Сташенко М. О. 

5. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного пошуку 

6.Науково-методичний супровід інклюзивної освіти 

7. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

Підготовка до участі (члени оргкомітету, журі) волинських школярів у ХІІІ Всеукраїнській 

олімпіаді  «Юні знавці Біблії» (онлайн). 

Січень -березень, Рудь О. В., Сташенко М. О. 
  

V. Навчально-методична діяльність 

1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 

педагогічних працівників 

Організація курсів підвищення кваліфікації учителів курсів морально-духовного 

спрямування за онлайн, очною та очно-дистанційною  формами (27.04-30.04 –  21 слухач; 

05-09 жовтня  –14 слухачів; 03.03-22.04 –14 слухачів). 

Протягом року, Рудь О. В. 

Консультування керівників та педагогів навчальних закладів Волинської області (за 

запитами) та індивідуальне консультування педагогів під час проходження ними курсів 

підвищення кваліфікації. Розробка та оновлення навчально-методичних комплексів для 

дистанційного навчання.  

Наповнення і систематичне оновлення навчально-методичного забезпечення 

дисциплін та спецкурсів: «Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність», «Сучасний 

синтез наукової і релігійної картин світу», «Особливості використання релігійного 



аспекту в загальноосвітньому навчальному закладі», «Міжконфесійні специфіка 

християнської етики», для очно-дистанційної форми навчання.  

Протягом року, Рудь О. В., Сташенко М. О. 

 

VІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 

1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

2. Координація  дослідно-експериментальної роботи:  

 а) всеукраїнського рівня 

№ 
з/
п 

Тема 
дослідження 

Заклад освіти, 
ПІБ 
відповідального 
виконавця 

 Науковий 
керівник, 
координатор 
ІМЗО 

Наказ, 
яким 
затвердже
но 
експериме
нт, строки 
проведенн
я 

Очікувані 
результати 

 «Стандартизаці
я наскрізної 
соціально-
психологічної 
моделі 
масового 
впровадження 
медіаосвіти у 
вітчизняну 
педагогічну 
практику» 
 

1. КЗ «Луцький 
навчально-
виховний 
комплекс 
“Загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 22 – 
ліцей Луцької 
міської 
ради» (Вінник 
Тетяна 
Костянтинівна) 
2. Опорний 
заклад навчально 
виховний 
комплекс 
«Колківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів – ліцей» 
Маневицького 
району 
Волинської 
області (Клепанч
ук Оксана 
Володимирівна) 
3. Залізницький 
навчально-
виховний 
комплекс 
«Загальноосвітня 
школа І-ІІІ 

Науковий 
керівник 
експеримент
у: 
Любов 
Антонівна 
Найдьонова,  
доктор 
психологічни
х наук, член-
кореспондент 
Інституту 
соціальної та 
політичної 
психології 
НАПН 
України 
(Координато
р: Рудь О.В.) 

  

Наказ МОН 
України від 
18 серпня 
2017 року  

№ 1199 
 

2017-
2022рр. 

 
 
 

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



ступенів – 
дитячий садок» 
Любешівського 
району 
Волинської 
області (Данилик 
Руслана 
Петрівна) 

б) регіонального рівня 

розпочинати із експериментів, які закінчуються і т.д. в хронології 

№
з/
п 

Тема 
дослідж
ення 

Заклад 
освіти 

Наказ, 
яким 
затверд
жено 
експери 
мент 

Науко
вий 
керівн
ик 
(ПІБ, 
посада
, наук. 
ст., 
вчене 
званн
я) 

Науков
ий 
консуль 
тант 
(ПІБ, 
посада, 
вчене 
звання) 

Директор 
експери
менталь
ного 
ЗЗСО 
(ПІБ) 
 

Термін 
проведе
ння; 
етап 
експери
менту 
терміни 

Стислий 
зміст 
результатів 
за рік (2-3 
речення) 

 «Розвит
ок 
соціаль
ної та 
пізнава
льної 
активно
сті 
учнів 
шляхом 
впровад
ження 
акмеоло
гічних 
техноло
гій»  
 

Комуна
льний 
ЗЗСО 
«Луцьк
ий 
ліцей № 
28 
Луцької 
міської 
ради»   

Наказ 
управлін
ня 
освіти, 
науки та 
молоді 
Волинсь
кої ОДА 
від 05. 
07. 2016 
р. № 386 

Науко
вий 
керівн
ик:  
Лук’ян
чук Г. 
Я.,ст. 
викл. 
кафедр
имене
джмен
ту 
освіти; 
 

     
Наукови
й 
консуль
тант: 
  
Корнейк
о А. О., 
к.і.н.,до
цент 
кафедри 
менедж
менту 
освіти  
 

Євтуши
н 
Микола 
Володи
мирович 

вересень 
2016 р. – 
червень 
2021 р.; 
ІІ 
(формув
альний) 
етап 

Апробовано 
систему 
впроваджен
ня 
акмеологічн
их 
технологій 
(семінари, 
засіданнях 
творчої 
групи, 
навчальні 
заняття, 
виховні 
заходи); 
з’ясовано 
фактори 
впливу 
акмеологічн
их 
технологій 
на якість 
освіти; 
здійснено 
діагностику 
рівня 
професійног
о розвитку 
педагогів і 
пізнавальної 



активності 
учнів. 
Апробовано 
модель 
соціальної 
та 
пізнавальної 
активності 
школярів;  
укладено 
кваліметрич
ну модель 
розвитку 
соціальної 
активності 
учнів 
закладу.  

 Формува
ння 
корпорат
ивної 
культури 
навчальн
ого 
закладу в 
умовах 
інновацій
ного 
освітньог
о 
простору 

Комуна
льний 
заклад 
«Луцьк
ий 
навчаль
но-
виховни
й 
комплек
с № 26 
Луцької 
міської 
ради 
Волинс
ької 
області
» 

Наказ 
управлін
ня 
освіти, 
науки та 
молоді 
Волинсь
кої ОДА 
№710 
від 29 
грудня 
2016 р. 

Радець
ка 
Ірина 
В’ячес
лавівн
а, 
доцент 
кафедр
и 
менед
жмент
у 
освіти 
ВІПП
О, 
кандид
ат 
еконо
мічних 
наук, 
доцент 

Андрейч
ин 
Світлана 
Ростисл
авівна, 
завідува
ч центру 
практик
ної 
психоло
гії і 
соціальн
ої 
роботи 
ВІППО;
Матвійч
ук Ольга 
Степані
вна, 
завідува
ч центру 
практич
ної 
психоло
гії і 
соціальн
ої 
роботи 
управлін
ня 
освіти 
Луцької 
міської 
ради 

Леуш 
Іван 
Олексан
дрович  

Листопа
д 2016 р. 
– 
серпень 
2021 р.; 
ІІ етап – 
вересень 
2017 р. – 
червень 
2020 р. 
(формув
альний) 

Досліджено 
основні 
детермінант
и розвитку 
корпоративн
ої культури 
в НВК та 
проведено її 
комплексну 
оцінку. 
Апробовано 
модель 
корпоративн
ої культури 
НВК. 
Розроблено 
проєкт 
Етичного 
кодексу 
НВК. 
Проведено 
низку 
семінарів-
практикумів
, семінарів-
тренінгів, 
постійно-
діючих 
семінарів з 
проблеми 
ДЕР. 

 «Впрова Комуна Наказ Науко Наукови Левченко Вересень Створено 



дження 
дистанц
ійної 
освіти в 
умовах 
інноваці
йного 
освітньо
го 
середов
ища 
вечірньо
ї 
(змінної
) 
школи»  

льний 
заклад 
«Луцька 
вечірня 
(змінна) 
школа 
Луцької 
міської 
ради» 

управлін
ня 
освіти, 
науки та 
молоді 
Волинсь
кої 
обласної 
державн
ої 
адмініст
рації від 
10.11.20
17 №652 

вий 
керівн
ик:  
Лук’ян
чук Г. 
Я.,ст. 
викл. 
кафедр
имене
джмен
ту 
освіти 

й 
консуль
тант: 
  
Корнейк
о А. О., 
к.і.н.,до
цент 
кафедри 
менедж
менту 
освіти  
 

Юрій 
Іванович 

2017 р. – 
червень 
2022 р.; 
ІІ 
(формув
альний)е
тап  

навчально-
методичний 
комплекс з 
усіх 
навчальних 
предметів та 
здійснено їх 
апробацію. 
Підготовлен
о збірку 
матеріалів 
дослідно-
експеримент
альної 
діяльності  

 «Націон
альне 
вихован
ня 
особист
ості в 
умовах 
полікул
ьтурног
о 
середов
ища» 
 

КЗ 
«Луцьк
а 
загальн
оосвітн
я школа 
І-ІІІ 
ступені
в №19 
Луцької 
міської 
ради 
Волинс
ької 
області
» 
 

Наказ 
обласно
го 
управлін
ня 
освіти і 
науки 
Волинсь
кої ОДА 
№ 652 
від 
10.11.20
17 р 

Науко
вий 
керівн
ик:  
Лук’ян
чук Г. 
Я.,ст. 
викл. 
кафедр
имене
джмен
ту 
освіти 

Наукови
й 
консуль
тант: 
  
Корнейк
о А. О., 
к.і.н.,до
цент 
кафедри 
менедж
менту 
освіти  
 

Масини
к 
Анжела 
Віталіїв
на 

вересень 
2017 – 
червень 
2022 
року; ІІ 
(формув
альний)е
тап  
 

Апробовано 
модель 
національно
го 
виховання 
школярів; 
модель 
професійног
о розвитку 
педагога;  
підготовлен
о методичні 
розробки 
педагогів 
школи з 
досвіду 
впроваджен
ня ідей 
національно
го 
виховання 
особистості 
в умовах 
полікультур
ного 
середовища. 

 «Духов
но-
мораль
не 
вихован
ня як 
фактор 
формув
ання 
життєви

Столин-
сько-
Смоляр
-ська 
гімназія 
Рівненс
ької 
ОТГ 
Волин-
ської 

Наказ 
управлін
ня 
освіти і 
науки 
Волин 
ської 
облдерж 
адмініст
ації від 

Рудь 
О.В., 
ст. 
виклад
ач 
кафедр
и 
менед
ж 
менту 

Сташенк
о М. О., 
завідува
ч 
кафедри 
менедж
менту 
освіти 
ВІППО, 
к.ф.-

Лопошу
к Олена 
Сергіївн
а 
директо
р, спеціа 
ліст 
першої 
кваліфік
аційної 

Вересен
ь 2017 
р.– 
вересень 
2022р. 
Реалізац
ія ІІ 
етапу 
ДЕР 

Реалізація ІІ 
формувальн
ого етапу. 
Розробка 
моделі з 
реалізації 
проблеми 
ДЕР. 
Виконання 
програми та 



х 
компете
нтносте
й 
школярі
в» 

області  освіти 
ВІПП
О 

м.н., 
доцент 

категорії
. 
 
 

плану 
заходів ІІ 
етапу ДЕР. 
Ухвалені 
відповідні 
управлінські 
рішення 

3. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проєктна діяльність 

Перелік інноваційних проєктів всеукраїнського рівня 

№ 
з/п 

Назва проєкту Організатор/ав
тор ініціативи 

Учасники 
проєкту 

Перелік закладів 
освіти, які 

беруть участь 

Обласний 
координатор  
(ПІБ, посада) 

 

Результати 

Перелік інноваційних проєктів обласного рівня 

№ 
з/п 

Назва проекту Організатор/ав
тор ініціативи 

Учасники 
проекту 

Завдання/Результати 

4. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних 

інновацій… 

VІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону 

№ 
з/п 

Формування єдиного освітнього інформаційного простору 
регіону 

Кількісний 
прояв 

показника 
1 

 

кількість розроблених цифрових ресурсів, а саме (за видами 
ресурсів): 

 

2 електронні документи   

3 інформаційні системи   

4 електронні дидактичні демонстраційні матеріали (презентації) 35 

5 комп'ютерний тест  5 

6 кількість діючих віртуальних педагогічних спільнот  3 

7 кількість діючих освітніх Інтернет-клубів  

8 кількість інших форм дистанційної освіти 
з них: 

 

 

1. Науково-методичний супровід  учасників інформатизації освіти 

2. Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього простору регіону 

Створення і наповнення медіаконтенту соціальної фейсбук-групи: Дискусійна 

панель «Актуальні питання освітнього менеджменту» 

https://www.facebook.com/groups/200402174034840/?ref=bookmarks 

Протягом року, Сташенко М. О., Рудь О. В. 



Розробка і наповнення сайту інтернет-конференції «Формування професійної 

компетентності керівника закладу освіти в умовах змін»   

https://sites.google.com/view/internetkonfer290520/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%

D0%B2%D0%BD%D0%B0. 

Квітень-травень, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Адміністрування та наповнення інтернет-сайту «Християнська етика на Волині» 

https://sites.google.com/site/hristianskaetikanavolini/home 

Протягом року,  Рудь О. В 

Поповнення відеотеки документальних фільмів із теми «Синтез наукової та 

релігійної картин світу». 

Протягом року, Рудь О. В. 

Робота сайту ВІППО: 

04.12 «Медіаосвіта та медіа-іфнормаційна грамотність вчителя Нової української школи». 

19.11 Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3166  

08.10 Аксіологічний аспект гуманітарної парадигми освітнього середовища НУШ 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3118  

28.09 «Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей 

школярів» 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3104 

18.09 «Медіаосвіта та медіа-іфнормаційна грамотність вчителя Нової української школи». 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3106 

27.09 «Релігійний компонент в освітньому менеджменті: нормативно-правовий аспект». 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3101 

29.05 Інтернет-конференція «Формування професійної компетентності керівника закладу 

освіти в умовах змін» 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3035 

01.05 Завершення онлайн-курсів вчителів КДМС 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=3005 

24.04 Чергове онлайн засідання кафедри менеджменту освіти 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2995 

28.02 «Учитель року - 2020 з предметів духовно-морального спрямування» 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2963 

31.01 «Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність вчителя Нової української школи» 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2891 



Кількість матеріалів, кількість новин -11 

 

3. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, 

розвиток віртуальних педагогічних спільнот 

Створення і наповнення медіаконтенту соціальної фейсбук-групи: Дискусійна 

панель «Актуальні питання освітнього менеджменту» 

https://www.facebook.com/groups/200402174034840/?ref=bookmarks 

Протягом року, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Адміністрування та наповнення інтернет-сайту «Християнська етика на Волині» 

https://sites.google.com/site/hristianskaetikanavolini/home 

Протягом року,  Рудь О. В 

4. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього 

контенту 

Радецька І. В. : 

– розроблено електронні демонстраційні матеріали для слухачів очної, очно-

дистанційної та дистанційної форм навчання:  

– лекція-презентація «Фінансово-економічна автономія та облікова політика закладу 

освіти» (для керівників ЗЗСО, директорів ЗДО);  

– лекція-презентація «Мотивація успіху, креативність та творчий потенціал 

педагога» (для всіх категорій слухачів);  

– лекція-презентація «Мотивація діяльності педагогічних працівників в закладі 

освіти» (для всіх категорій слухачів);  

– лекція-презентація «Основні завдання, ролі й функції вчителя та асистента вчителя 

в інклюзивному  класі. Робота у єдиній команді. Спільне викладання.» (для педагогічних 

працівників, які працюють в умовах інклюзивного навчання);  

– презентація-практичне заняття «Основні завдання, ролі й функції вчителя та 

асистента вчителя в інклюзивному  класі. Робота у єдиній команді. Спільне викладання.» 

(для педагогічних працівників, які працюють в умовах інклюзивного навчання). 

 

IХ. Міжнародна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти 

 

1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 

 

 



Участь у міжнародних проєктах 

№ 
з/п 

Учасники (ПІБ 
працівника 
інституту та 

термін 
перебування 

Закордонна 
установа 

Мета Результат 

1. 
 
 
 
 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 
(02-02 березня,  
08 липня) 
 
 
 
Лук’янчук Г. Я. 
(11-12 березня) 
Радецька І. В.  
(онлайн) 
 

Рада міжнародних 
наукових 
досліджень та 
обмінів (IREX) за 
підтримки 
Посольств США та 
Великої Британії, у 
партнерстві з 
Міністерством 
освіти і науки 
України та 
Академією 
Української преси.  

Проект «Вивчай та 
розрізняй: інфо-
медійна грамотність». 
Інтегрування 
медіаграмотності в 
систему 
післядипломної 
педагогічної освіти 

Сертифікати 
базового тренінгу 
(20 год). 
Сертифікати (4 год) 
 Реалізація завдань 
проекту.Розроблені 
ОП та НМК з теми 
 
Сертифікат базового 
тренінгу 
 

2 Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 
(6-7 липня, 
онлайн) 

Friedrich Naumann 
Foundation Ukraine 
and Belarus. 

«Сторітейлінг для 
початківців. Як 
створити вірусний 
контент» 

Сертифікати  
(9 год) 
Інтегрування  теми 
до ОП 

3 Рудь О. В., 
Сташенко М. О 
(04-05.06, 
онлайн) 

Deutsche Welle 
Akademie. 

«Журналістика 2020: 
як стандарти 
впливають на 
відповідальне 
інформування 
аудиторії»  
 

Інтегрування  теми 
до ОП 

4 Рудь О. В., 
Сташенко М. О 
(2 червня, 
онлайн) 

Громадське об 
єднання 
«Інтерньюз-
Україна» 

«Освітні практики 
запобігання 
інфодемії», 

Сертифікат№ 073    
Сертифікат№ 075   
(8 год)  

5 Рудь О. В., 
Сташенко М. О 
 
 
 
5-6 листопада  
 
 
 
 
11-12 листопада 
 
 
 
 
16-17 листопада 
 

Фонд Конрада 
Аденауера в 
Україні.  

Розвиток 
медіакомпетентностей 
Інтегрування  теми до 
Оп та НМК. «Ігри 
експертів: мистецтво 
маніпуляції»: Вплив: 
як формують суспільні 
наративи, створюють 
інформаційні міфи та 
поширюють 
стереотипи. 
Верифікація: як 
переконатися в 
експертності за 
допомогою відкритих 
джерел 
Ток-шоу: як визначити 
прийоми та техніки 

Модуль 1  
Сертифікат АUP-
233- NOV-20 (9 год); 
Сертифікат АUP-
235- NOV-20 (9 год) 
Модуль 2 
Сертифікат АUP-
399- NOV-20 (9 год) 
Сертифікат АUP-
400- NOV-20 (9 год) 
Модуль 3 
Сертифікат АUP-
436- NOV-20 
Сертифікат АUP-
435- NOV-20 
Модуль 4 
Сертифікат АUP-



 
 
18-19 листопада 
 

маніпуляції 
 
Експертна думка: як 
розпізнати аргументи 
та викривати 
дезінформацію 
 

475- NOV-20 
Сертифікат АUP-
477- NOV-20. 

 

2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 

Перелік інноваційних проєктів міжнародного рівня 

№ 
з/п 

Назва 
проєкту 

Організатор Учасники, 
залучені до 

проєкту 
 

Обласний 
координатор  

(ПІБ, 
посада) 

Завдання/ 
Результати 

 «Вивчай та 
розрізняй: 
інфо-
медійна 
грамотність» 

Рада міжнародних 
наукових 
досліджень та 
обмінів (IREX) за 
підтримки 
Посольств США та 
Великої Британії, у 
партнерстві з 
Міністерством 
освіти і науки 
України та 
Академією 
Української преси. 

Науково-
педагогічні, 
педагогічні 
працівники 
кафедри  

 

Дем’янюк 
Олександр 
Йосипович 

Розвиток 
медіакомпетен-
тності 
Інтегрування 
медіаосвіти у 
систему 
підвищення 
квалівікації 
педагогічних 
працівників 
(курсова 
підготовка та 
інші форми 
роботи). 

У межах міжнародної співпраці працівниками взято участь у заходах. 

 

Х. Моніторинг якості освіти регіону 

1. Моніторинг освітньої діяльності: 

Зазначити результати 

а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях; 

Координування міжнародного дослідження якості освіти PISA в закладах освіти 

Волинської області. 

Протягом року, Корнейко А. О. 

 б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях;  

в) моніторингові та соціологічні  дослідження в регіоні 

2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 

3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 



Супервізія сертифікації вчителів початкових класів ЗЗСО України (Луцьк, 

Регіональне управління ДСЯО) 

 02 листопада, Лук’янчук Г. Я. 
 

ХІ. Особливості діяльності закладу 

1. Робота музею історії освіти Волині 

 

ХІІ. Інформаційно-видавнича діяльність 

1. Робота бібліотеки 

2. Виставкова діяльність 

Диплом III ступеня за участь у ХІ всеукраїнському конкурсі наукових, навчальних і 

методичних праць з проблем післядипломної освіти у 2019 р. ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» у номінації «Спецкурси»: «Медіаосвіта та медіа-інформаційна 

грамотність вчителя Нової української школи» (Результати конкурсу затверджені на 

засіданні науково-методичної ради Університет (протоколи № 5 від 28.11. та № 6 від 12. 

12. 2019 р.) та ухвалені наказами ректора (№ 01- 01/584 від 09.12. та№ 01-01/595 від 

12.12.2019 р.). 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Участь у ХХV обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі 

сходинки педагогів Волині»: 

Формування професійної культури керівника ЗЗСО в сучасному освітньому 

середовищі : зб. наук. праць (з ел. додатком) / упорядн. М. О. Сташенко.  – Луцьк : 

ВІППО, 2019. – 88 с. (Дипломом другого ступеня за активну участь у XXV обласній 

виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» наказ 

№171 від 16.06.2020 р.) 

Сташенко М. О. 

Рудь О. В., Сташенко М. О. Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність 

сучасного вчителя Нової української школи : навчально-методичний комплекс (з ел. 

Додатком) / укладачі: Рудь О. В., Сташенко М. О.  Луцьк : ВІППО, 2019. 92 с. . (Дипломом 

першого ступеня за активну участь у XXV обласній виставці дидактичних і методичних 

матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» наказ №171 від 16.06.2020 р.) 

Рудь О. В., Сташенко М. О. 

Методичні рекомендації до семінарів-тренінгів «Мотивація успіху. Креативність, творчий 

потенціал педагога» / упорядн. І. В. Турчик.  Луцьк: Друк-Формат, 2019. – 60 с. . (Дипломом 



першого ступеня за активну участь у XXV обласній виставці дидактичних і методичних 

матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» наказ №171 від 16.06.2020 р.) 

Турчик І. В. 

 
3. Видавнича діяльність за рік 

Працівники Інституту протягом року підготували та опублікували 29 наукових 

та науково-методичних праць 

Публікації  працівників кафедри (лабораторії, відділу, центру) 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я по батькові Кількість публікацій Педагогічний 
пошук 

 Сташенко М. О. 9 1 
 Корнейко А. О. 5 1 
 Кондіус І. С.   
 Купира М. І. 1 - 
 Лук᾽янчук Г. Я. 3 1 
 Остапйовський І.Є. 3 - 
 Радецька І. В. 5 - 
 Рудь О. В.  6 1 

Примітка: потрібно вказати всіх працівників структурного підрозділу, якщо 
публікації відсутні, необхідно це зазначити… 

Окремо зазначити кількість публікацій у науково-методичному віснику 
«Педагогічний пошук» за рік 
 

Видавнича діяльність відділу..... (кафедри лабораторії, центру) за 2020 рік 

Кількість статтей у виданнях, що входять до провідних 
міжнародних наукометричних  баз даних: Кількісний прояв 

показника 
WoS   
 Scopus   
РИНЦ   
Google Scholar  4 
Інші (назви)  
  
   

 

Інформаційно-видавнича діяльність Кількісний прояв показника 
всього підготовлено до друку видань  
з них: 

42 

монографії   

підручники  

посібники  

навчально-методичні комплекси 1 



програми 13 

методичні рекомендації 2 

буклети  

наукові статті 18 

методичні статті 2 

Інше  
Тези наукової конференції 

2 
4 

Список публікацій (П.І.Б., назва, вихідні дані у запропонованій послідовності). 

Навчально-методичні комплекси 

Рудь O. В., Сташенкo М. O. Медіаoсвіта та медіа-інфoрмаційна грамoтність освітні 

категорії та виклики часу: навчально-методичний комплекс / укладачі: Рудь O. В., 

Сташенкo М. O. [Ел. видання]. Луцьк : ВІППO, 2020. 168 с. 

Програми (Ел публікація на сайті ВІППО) 

https://drive.google.com/drive/folders/15Di4Vqj9o8vqGV0O5jeiYhiMrhFs_cn5 : 

Рудь О.В., Сташенко М. О. «Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність вчителя 

нової української школи» : Тематичні курси 

Рудь О.В. Підвищення кваліфікації вчителів курсів духовно-морального 

спрямування  

Сташенко М. О., Рудь О.В.   «Формування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти»: Вебсемінар-практикум 

Рудь О.В., Сташенко М. О.  «Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність в 

інноваційному освітньому менеджменті»: Навчальний тренінг 

Рудь О.В., Сташенко М. О. «Релігійний компонент в освітньому менеджменті: 

нормативно-правовий аспект»: Семінар-практикум  

Корнейко А. О.  «Моніторингові дослідження у внутрішній системі якості освіти 

ЗЗСО: організація та проведення»: Навчально-методичний семінар 

Корнейко А. О. «Сертифікація педагогів як складова індивідуальної траєкторії 

професійного розвитку: формат, етапи, підготовка до участі»: Навчально-методичний 

семінар 

Купира М. І. «Імперативи лідерства та детермінанти стресостійкості у формуванні 

професійної компетентності керівника»: Навчально-методичний семінар 

Радецька І. В. «Серфінг управління як інноваційний ресурс у роботі керівника 

закладу освіти»: Тренінг 

Радецька І. В.  «Управління мотивацією професійної діяльності керівних та 

педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти»: Семінар – практикум 



Лук’янчук Г. Я. «Управління професійним розвитком педагогічних працівників: 

технологічний аспект»: Навчально-методичний семінар 

Лук’янчук Г. Я.  «Урок у технологіях критичного мислення: менеджмент, 

планування, аналіз, самоаналіз»: Навчально-методичний семінар 

Лук’янчук Г. Я. «Моніторинг якості професійної діяльності як технологія і 

мотиваційний фактор педагога НУШ»: Навчально-методичний семінар 

Методичні рекомендації 

Збірка діагностик, опитувальників та практичних завдань «Корпоративна культура 

закладу світи як управлінська проблема» / упорядн. І. В. Радецька.  Луцьк: Друк-Формат, 

2020.  72 с.  

Рудь О. В., Сташенко М. О. Збірка методичних матеріалів для педагогів курсів 

духовно-морального спрямування (за результатами обласного етапу ХV Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального спрямування – 2020»).  [Ел. 

збірник].  Луцьк : ВІППO, 2020. 104 с. 

Наукові статті: 

Михайло Сташенко  Проєктування моделі формування професійної компетентності 

керівника закладу освіти в умовах змін: зб. м-лів інтернет-конференції «Формування 

професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін» / упорядн. Сташенко 

М. О., Луцьк: ВІППО, 2020. С 13-18. 

Сташенко М. О. Організаційна складова управлінської компетентності керівника : 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційна діяльність 

педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової 

української школи» 10 червня 2020 року м. Херсон / за ред. А. М. Зубка, Т. М. Засєкіної, І. 

Я. Жорової, Т. В. Комінарець, Ю. В. Сліпіч, Г. І. Бардашевської Т. Г. Чикалової: у ІІ ч. Ч. 

ІІ Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. С. 181-184. 

Михайло Сташенко До дискурсу щодо організації культури сучасного керівника 

закладу освіти: зб. м-лів всеукр. наук.-практ. конференції «Професійна компетентність 

керівника сучасного закладу освіти: код епохи" / за заг. ред. В.В. Гуменюк, Хмельницький 

: ОІППО, 2020, С. 304-314 

Сташенко Михайло. Організаційна культура керівника як чинник інноваційного 

розвитку: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Смарттехнології 

як чинник інноваційного розвитку» / упоряд. Н. А. Басараба ; за ред. А. Л. Черній, І. В. 

Вєтрова.–Рівне:РОІППО,2020.С.52– 56.  

http://roippo.org.ua/upload/iblock/9ce/zbirnyk.konferentsiya.2020.pdf 



Сташенко М. О., Трачук Т. В. Михайло Пилипович Кравчук як активний 

популяризатор науки: Матеріали VІІI Міжнар. наук.-практ. конф. «Математика в 

сучасному технічному університеті», Київ, 27–28 грудня 2019 р.  Вінниця: Видавець ФОП 

Кушнір Ю. В., 2020.  С. 311-317. 

М. О. Cташенкo, O. В. Рудь. Формування медіакомпетентності у системі  

піcлядиплoмної педагoгічної ocвіти: Матэрыялы Міжнароднай інтэрнэт канферэнцы 

«МEDIAадукацыя: міжнародны досвед, практыка, перспектывы» (г. Минск, 14 

кастрычніка 2020 года) / Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Акадэмія паслядыпломнай 

адукацыі», г. Мінск, вул. Някрасава, 20.  С. 290-298. 

Рудь О. В., Сташенко М. О. Духовно-моральне виховання як фактор формування 

життєвих компетентностей школярів (за результатами дослідно-експериментальної роботи 

у Столинсько-Смолярській гімназії Рівненської сільської ради Любомльського районну 

Волинської області).  Педагогічний пошук. Луцьк: ВІППО, 2020.  № 4,  С….. 

Оксана Рудь Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія 

навчального середовища: освітні категорії  та виклик часу : зб. м-лів інтернет-конференції 

«Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін» / 

упорядн. Сташенко М. О., Луцьк: ВІППО, 2020. С 105-112. 

Рудь О. В. Курс на інноватику: розвиток ВІППО у 2008-2012 роках: Кол. монографія 

«Становлення та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти у Волинській 

області» / за ред. Олешка П. С., Ткачук Н. М., Романчук Г. Д. Луцьк : КП ІАЦ 

«Волиньенергософт, 2020. С. 46-55. 

Ігор Остапйовський. Корпоративне навчання як важлива складова підвищення 

професійної компетентності керівника закладу освіти: зб. м-лів інтернет-конференції 

«Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін» / 

упорядн. Сташенко М. О.  Луцьк: ВІППО,  2020. С. 90 -92. 

Ігор Остапйовський, Тетяна Остапйовська. Актуальність ідей В.О. Сухомлинського 

в реалізації педагогіки партнерства У Концепції Нової Української школи: науковий 

журнал «Педагогічний часопис Волині». Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2020.  № 1 

(16). С. 32 – 38. 

Остапйовський Ігор. Організаційно – управлінські аспекти соціального супроводу 

сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах: Матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і 

національний вимір» (12 – 15 жовтня 2020 року) / за заг. ред. В.З. Антонюка. Луцьк : ФОП 

Іванюк В.П., 2020. С. 305-307.  



Ірина Турчик Організаційно-методологічний аспект формування облікової 

політики закладом освіти в умовах змін : матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Професійна компетентність керівника сучасного закладу освіти: код 

епохи» / за заг. ред. В.В. Гуменюк.  Хмельницький: ОІППО, 2020. С. 329-339. (електронна 

версія за посиланням https://hoippo.km.ua/?cat=16). 

Ірина Турчик Організація самостійного бухгалтерського обліку в закладі 

загальної середньої освіти: дії керівника: зб. м-лів інтернет-конференції «Формування 

професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін» / упорядн. Сташенко 

М. О. Луцьк: ВІППО, 2020. С. 119-127. (електронна версія за посиланням 

https://sites.google.com/view/internetkonfer290520/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%

D0%B2%D0%BD%D0%B0?authuser=0). 

Корнейко А. Моніторингова культура керівника закладу освіти: до проблеми змісту, 

функцій, процесу формування. зб. м-лів інтернет-конференції «Формування професійної 

компетентності керівника закладу освіти в умовах змін» / упорядн. Сташенко М. О. 

Луцьк: ВІППО, 2020. 128 с. С. 58-61 

Корнейко А. Роль моніторингу в управлінській діяльності менеджера освіти: : 

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти 

річчю інституту «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті 

євроінтеграційного поступу» (м. Луцьк, 21–22 травня 2020 року) / упоряд.: О. А. Бундак, 

Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. С. 45-48. 

Лук’янчук Г. Я. Командний менеджмент як детермінанта успішності закладу освіти: 

Матеріали  Всеукраїнської  науково-практичної інтернет-конференції «Менеджмент 

розвитку сучасного закладу освіти в умовах інформаційного освітнього простору»,  

Полтава, 29 травня 2020 року  / за  заг. ред. С.В. Королюк. Полтава : ПОІППО, 2020. 330 

с.- С. 203-207. http://poippo.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo 

Лук’янчук Г. Я. Лідерство керівника як детермінанта командного менеджменту в 

закладі освіти: зб. м-лів інтернет-конференції «Формуванняпрофесійної компетентності 

керівника закладу освіти в умовах змін» / упорядн. Сташенко М. О., Луцьк: ВІППО, 2020. 

С.72-78. 

https://sites.google.com/view/internetkonfer290520/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%

D0%B2%D0%BD%D0%B0?authuser=0 

Методичні статті 

Корнейко А. О. , Кутовий Р. С.  ЗНО-2020 на Волині: особливості організації та 

проведення, узагальнення результатів: Науково-методичний вісник «Педагогічний 

пошук». Луцьк: ВІППО, 2020, № 4 (108). С.     https://iscience.in.ua/o-konferentsii/stoymost 



Гнатюк Д. О., Лук’янчук Г. Я. Слово про колегу: науково-методичний вісник 

«Педагогічний пошук». Луцьк: ВІППО, 2020. № 1 (105) С. 33-34. 

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=pedposhyk 

Тези наукової конференції 

Корнейко А. Моніторингова компетентність менеджера освіти: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Науково-методичні засади 

формування освітнього простору закладу післядипломної освіти для підготовки 

педагогічних працівників до імплементації Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». URL: 

https://sites.google.com/moippo.mk.ua/konfmoippo/?authuser=0.   
Купира М.І. Теоретичний аспект лідерства в системі управління. зб. м-лів інтернет-

конференції «Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах 

змін» / упорядн. Сташенко М. О. Луцьк: ВІППО, 2020.  С. 69-71 

Турчик І. В. Автономія закладів загальної середньої освіти в Україні: 

організаційно-управлінський аспект: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 

Частина І. «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку»  / Наук. 

ред. О.Ю. Висоцький.  Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. С. 214-216. (електронна версія за 

посиланням https://www.twirpx.com/file/3077989/).   

Турчик І. В. Економічна компетентність керівника закладу загальної середньої 

освіти як необхідна вимога часу: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової 

соціокультурної реальності» / редколегія: О.М. Петровський, І.М. Вітенко, О.І. Когут та 

ін.  Тернопіль: СМП «Таймп», 2020. С. 384-386.  

Інше 

Організація та проведення ЗНО у Волинській області у 2019 році : інформація та 

аналітика / авт.-упорядники: А. О. Корнейко, Р. С. Кутовий. Луцьк : ВІППО, 2020  

Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін : 

зб. м-лів інтернет-конференції / упоряд. Сташенко М. О., Луцьк: ВІППО, 2020. - 120 с. 

 

ХІII. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної 

бази 

ХIV. Прогнозування розвитку 

 

 

 



Додатки 

Додаток 1. Організаційна робота 

Протягом року підготовлено проекти наказів: 

– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про 

проведення II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020 з 

предметів духовно-морального спрямування»» від 24.01.2020 № 31 (Рудь О. В.); 

– управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації «Про 

підсумки проведення II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020 з 

предметів духовно-морального спрямування»» від 16.03.2020 № 123 (Рудь О. В.); 

проекти листів-відповідей: 

– на запит заступника голови Волинської ОДА С. Мишковець  від 16.03.2020 р. про 

стан  викладання предметів ДМС у Волинській області  (22.03,Рудь О. В.). 

– на запит до голови Волинської ОДА Погуляйка Ю. М. Голови ради з питань 

співпраці з Церквами та релігійними організаціями, народного депутата України IV 

скликання В. С. Марущенка про стан викладання КДМС у Волинській області від 

08.06.2020 р. № 01-13/20 (26.06., Рудь О. В.). 

– на запит до голови Волинської ОДА Погуляйка Ю. М. Голови ради з питань 

співпраці з Церквами та релігійними організаціями, народного депутата України IV 

скликання В. С. Марущенка про скорочення викладання КДМСу 2019-2020 н.р. від 

07.09.2020 р. № 01-20/20 (21.09., Рудь О. В.). 

– листа-відповіді на звернення Анатолія Хільченка про концепт виховної діяльності 

на грунті базових традиційних культурних цінностей (08.10.,Рудь О. В.). 

– Проект резолюції, прийнятої учасниками засідання координаційної робочої групи 

представників релігійних організацій, що входять до складу ВРЦ, діячів громадських 

рухів, та працівників освіти 08.10.2020 р. (Сташенко М. О., Рудь О. В.). 

– Членство  у редакційній колегії часопису «Слово вчителю» (Рудь О. В.). 

– Членство у вченій раді Волинського ІППО (Сташенко М. О., Корнейко А. О., 

Турчик І. В.). 

 

 

 

 

 



Додаток 2. Науково-методичне забезпечення реалізації державних програм і 

проєктів 

№з/п Назва документу Відповідальний Форма звіту 
(коротко зазначити, що 

зроблено за рік) 
 Концепція національно-

патріотичного виховання 
дітей і молоді (наказ 
Міністерства освіти і науки 
України № 641 від 
16.06.2015). 

Рудь О. В. 
 

Реалізовано співпрацю з 
Радою з питань співпраці 
з церквами 
та релігійними 
організаціями при 
Міністерстві освіти 
і науки України з метою 
формування 
громадянських 
компетентностей 
учнівської молоді та 
становленні 
національно-
патріотичних пріоритетів 
молодого покоління.  
Розроблено план 
виховних заходів 
співпраці з батьками та 
громадськістю. 
Організація онлайн-
роботи на платформі 
«Цінності»  

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

Рудь О. В. Зроблено: Координація 
всеукраїнського 
експерименту 
"Стандартизація 
наскрізної соціально-
психологічної моделі 
масового впровадження 
медіаосвіти у вітчизняну 
педагогічну практику" 
(Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 18 серпня 2017 року 
№ 1199). 
Робота із реалізації 
Концепції впровадження 
медіаосвіти в Україні 
(оновлена Президією 
НАПН України 
27.04.2016 р.) у системі 
післядипломної 
педагогічної освіти: 
Розроблено і реалізовано 
систему тренінгів для 
педагогічних 



працівників 
Підготовлено і 
проведено навчальні 
семінари, семінари-
практикуми.  Розроблено 
навчальні дидактичні 
матеріали програму 
спецкурсу «Медіаосвіта 
та медіа-інформаційна 
грамотність сучасного 
вчителя Нової 
української школи» 
(укладачі: Сташенко М. 
О., Рудь О. В.), 
презентації. 
Підготовлено публікації 
у наукових виданнях та 
електронних ресурсах. 

 Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року (Указ 
Президента України від 
25.06.2013 року № 
344/2013). 

Науково-педагогічні 
працівники кафедри 
менеджменту освіти. 

Програми заходів 

 Концепція реалізації 
державної політики у сфері 
реформування загальної 
середньої освіти “Нова 
українська школа” на період 
до 2029 року 
(Розпорядження  Кабінету 
Міністрі України  від 14 
грудня 2016 р. № 988-р). 

Сташенко М. О., Рудь 
О. В. 

Інформація на сайті 
ВІППО; 
Укладання, розробка 
дидактичних матеріалів 

 Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року (Указ 
Президента України від 
25.06.2013 року № 
344/2013). 

Науково-педагогічні 
працівники кафедри 
менеджменту освіти 

Науково методичний 
супровід дисциплін 
кафедри 

 Національна стратегія 
розбудови безпечного і 
здорового освітнього 
середовища у новій 
українській школі (Указ 
Президента України № 
195/2020 від 25.05.2020). 

Сташенко М. О., Рудь 
О. В. 

Укладання розробка 
дидактичних матеріалів 

 Концепція розвитку 
педагогічної освіти (Наказ 
МОН України від 
16.07.2018 року №776) 

Сташенко М. О., Рудь 
О. В. 

Укладання методичних 
рекомендацій 



 Типова освітня програма 
організації і проведення 
підвищення кваліфікації 
керівних кадрів закладів 
загальної середньої освіти 
відповідно до вимог 
Концепції «Нова українська 
школа» (Наказ Міністерства 
освіти і науки України від 
13.12.2018 року № 1392). 

Науково-педагогічні 
працівники кафедри 
менеджменту освіти 

Укладання освітніх 
програм підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, розробка 
дидактичних матеріалів 
 

 Типова освітня програма 
організації і проведення 
підвищення кваліфікації 
керівних кадрів закладів 
загальної середньої освіти 
відповідно до вимог 
Концепції «Нова українська 
школа» (Наказ Міністерства 
освіти і науки України від 
13.12.2018 року № 1392). 

Науково-педагогічні 
працівники кафедри 
менеджменту освіти 

Укладання освітніх 
програм підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, розробка 
дидактичних матеріалів 
 

 Типова програма 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 
для роботи в умовах 
інклюзивного навчання в 
закладах загальної 
середньої освіти відповідно 
до вимог Концепції «Нова 
українська школа»  (Наказ 
Міністерства освіти і науки 
України від 18.10.2019 року 
№ 1310). 

Радецька І. В. Для педагогічних 
працівників, які 
працюють в умовах 
інклюзивного навчання, 
розроблено лекцію-
презентацію та 
презентацію-практичне 
заняття з теми «Основні 
завдання, ролі й функції 
вчителя та асистента 
вчителя в інклюзивному  
класі. Робота у єдиній 
команді. Спільне 
викладання.».  

Додаток 3. Науково-методичне забезпечення реалізації регіональних  програм 

і проєктів 

№з/п Назва документу Відповідальний Форма звіту 
(коротко зазначити, що зроблено за 

рік) 
 Регіональна 

комплексна програма 
розвитку освіти 

Волинської області на 
2018-2022 рр. (додаток 

6, п. 1.1.1; п. 2.4.1) 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

 

Робота над формуванням 
професійних компетентностей 
новопризначених керівників ЗЗСО, 
керівників та педагогічних 
працівників НУШ.  
Реалізовано план заходів з питань 
розвитку духовних 
компетентностей учнівської молоді 
та інтегрування біблійних 
компетентностей в освітній процес 
та виховну роботу у ЗЗСО. 
Аналітична довідка членам ВРЦ. 



(детально – у Звіті). 
Індивідуальні звіти щодо 
забезпечення підвищення рівня 
фахової компетентності  керівників, 
педагогічних працівників ЗЗСО. 

Додаток 4. Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників закладу 

25 лютого – Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Професійна компетентність керівника сучасного закладу освіти: код епохи» 

(Хмельницький ОІППО), (6 год) 

Сташенко М. О., Турчик І. В..   

20.01 – 04.04 –  ДВНЗ «УМО», ЦІППО: підвищення кваліфікації за Типовою 

освітньою програмою організації та проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів 

закладів освіти відповідно до вимог Концепції «НУШ» (категорія: викладачі та методисти 

кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО – регіональні 

тренери для керівників Нової української школи). Тема: Підготовка керівних кадрів 

закладів загальної середньої освіти до впровадження Концепції «Нова українська школа». 

Обсяг 150 год./ 5 кредитів ЄКТС (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/ 

0436-20) 

Корнейко А. О. 

29 травня – Сертифікат учасника Інтернет-конференції «Формування професійної 

компетентності керівника закладу освіти в умовах змін» (Луцьк, Волинський ІППО). Веб-

адреса сторінки інтернет-конференції 

https://sites.google.com/view/internetkonfer290520/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%

D0%B2%D0%BD%D0%B0?authuser=0). (6 год). 

Сташенко М. О., Корнейко А. О., Купира М. І., Лук’янчук Г. Я, Остапйовський І, 

Є., Рудь О. В. Турчик І. В. 

29 травня – Cертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Менеджмент розвитку сучасного закладу освіти в умовах інформаційного 

освітнього простору» (Полтава, на платформі Полтавського ОІППО) (онлайн 6 год).  

Турчик І. В. 

 

17-22 серпня – Навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників «Методика роботи за програмою інтегрованого курсу «Культура 

добросусідства» ( м. Черкаси) (Сертифікат № Д-0480, очна форма, 45 год).  

Купира М. І. 



14 листопада – 6 грудня – Тренінг для тренерів курсу «Культура добросусідства» в 

ЗДО. (Луцьк), 10-12 грудня або 28-30 січня м. Ірпінь (60 год) 

Купира М. І. 

Курси підвищення кваліфікації (дистанційна, онлайн) УМО, онлайн Свідоцтво 

435/20 Ц  СП № 358360447/0437-20 (150 год)  

Лук’янчук Г. Я. 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

«Інтегрований курс «Культура добросусідства» для Нової української школи» (45 год) 

Лук’янчук Г. Я. 

Тренінг для тренерів (ТОТ) «Он-лайн інструменти для викладання інтегрованого 

курсу “Культура добросусідства”»  (15 год)  

Лук’янчук Г. Я. 

 
Тренінг для тренерів (ТОТ) за програмою підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників «Інтегрований курс «Культура добросусідства» для Нової української школи» 

(м. Ірпінь)                                                    

Лук’янчук Г. Я. 

 

Радецька І. В. Підвищення кваліфікації за такими видами: 1. Участь у 7 

конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів на базі обласних інститутів 

ППО та закладів вищої освіти.  

27-28 березня – Сертифікат учасника ІІ Міжнародної наукової конференції «Освіта 

і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку» (Дніпро, на платформі 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара) (дистанційно- 16 год).  

Турчик І. В. 

09-10 квітня - Сертифікат учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної 

реальності» (Тернопіль, на платформі Тернопільського ОІППО) (дистанційно -. 12 год)  

Турчик І. В. 

24 квітня – Свідоцтво учасника № К30-1068930 Всеукраїнської інтернет-

конференції «Природничі дисципліни: навчаємо дистанційно» (на платформі освітнього 

проєкту для вчителів «На Урок»). Веб-адреса сторінки інтернет-конференції: 

https://naurok.com.ua/conference/link/30. (8 год. / 0,27 кредиту ЄКТС). 

Турчик І. В. 



15-16 травня – Свідоцтво учасника № К31-1068930 Всеукраїнської інтернет-

конференції «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» (на платформі 

освітнього проєкту для вчителів «На Урок»). Веб-адреса сторінки інтернет-конференції: 

https://naurok.com.ua/conference/interaction. (13 год. / 0,43 кредиту ЄКТС). 

Турчик І. В. 

 

Участь у 19 вебінарах. В рамках освітнього проєкту для вчителів «На Урок» 

участь у 2 вебінарах: 

«Створення інклюзивного середовища в закладі освіти» (28.04., Свідоцтво 

учасника № В236-1068930, 2 год. / 0,06 кредиту ЄКТС);  

«Кругла методика. Віртуальний круг: фасилітація онлайн» (04.05., Свідоцтво 

учасника № В279-1068930, 2 год. / 0,06 кредиту ЄКТС).  

В рамках Всеукраїнського антикризового онлайн-марафону від професійних 
журналів Цифрового видавництва MCFR «Освіта під час карантину» на Порталі 
освітян України «Педрада» участь у 11 вебінарах (сертифікати за кожну участь по 1 
год.): 
 «Організація роботи школи в умовах карантину: нормативні орієнтири» (08.04.);  
Як організувати освітній процес у школі під час карантину: досвід роботи» (09.04.);  
«Як в умовах карантину закладу освіти перейти на закупівлі за новим законом» (09.04.); 
 «Антикризові зміни – 2: як бухгалтеру «розрулити» наслідки карантину» (10.04.);  
Антикризові заходи: як діяти установі, аби уникнути порушень» (13.04.);  
«Як запровадити фінансову автономію ЗДО: дії директора» (14.04.);  
«ZOOM у дистанційному освітньому процесі: алгоритм» (16.04.);  
«Дистанційне навчання: психологічні та методичні аспекти» (16.04.);  
«Підвищуємо кваліфікацію онлайн» (29.04.);  
«Самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти» 
(07.05.);  
«Джерела фінансування ЗДО: що маємо і чого очікуємо» (19.05.). 

В рамках проєкту IREX «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» 
участь у 6 вебінарах: з академічної доброчесності 
 «Розвиток навичок перевірки фактів та інформації в шкільній освіті» (06.04.);  
«Медіаграмотність онлайн. Презентація курсу VeryVerified» (10.04.);  
«Ефективні презентації» (15.04.);  
«Використання алгоритмів та інструментів перевірки інформації у навчальному 
процесі» (22.04.);  
«Аналіз медіа кейсів на освітню тематику. Як освітянам вберегтись від поширення 
фейків» (24.04.); 
«Використання в навчальному процесі з медіаграмотності командних змагань – квестів та 
квізів (вікторин)» (25.05.); 
 ток-шоу «Не віррр-перевіррр. Інформаційна вірусологія» (07.04.). 
 

2-3 березня - Сертифікат учасника базового тренінгу з інфо-медійної грамотності за 

проєктом «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (20 год) 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 



29 травня – Сертифікат учасника Всеукраїнської інтернет-конференції 

«Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін» (6 год)  

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

2 червня – Сертифікат № 073  курсу «Освітні практики запобігання інфодемії», 

розробленого Академією української преси та ГО «Інтерньюз-Україна» у партнерстві з 

Головним управлінням шкільної освіти МОН України (8 год) 

 Рудь О. В. 

2 червня – Сертифікат № 075  курсу «Освітні практики запобігання інфодемії», 

розробленого Академією української преси та ГО «Інтерньюз-Україна» у партнерстві з 

Головним управлінням шкільної освіти МОН України (8 год) 

Сташенко М. О. 

6-7 липня Сертифікат учасника вебінару «Сторітейлінг для початківців. Як створити 

вірусний контент» (Академія української преси спільно з Національна спілка журналістів 

України (НСЖУ) за підтримки Friedrich Naumann Foundation Ukraine and Belarus) (9 год) 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

8 липня Сертифікат учасника вебінару-тренінгу «Інтеграція інфомедійної 

грамотності у навчальні матеріали» (для викладачів ЗВО та ОІППО) за проєктом «Вивчай 

та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (4 год) 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

5-6 листопада Сертифікат АUP-233- NOV-20 учасника вебінару «Ігри експертів: 

мистецтво маніпуляції» Модуль 1. Вплив: як формують суспільні наративи, створюють 

інформаційні міфи та поширюють стереотипи (АУП, Фонд Конрада Аденауера в 

Україні (9 год, 0,3 кредити) 

Рудь О. В. 

5-6 листопада Сертифікат АUP-235- NOV-20 учасника вебінару «Ігри експертів: 

мистецтво маніпуляції» Модуль 1. Вплив: як формують суспільні наративи, створюють 

інформаційні міфи та поширюють стереотипи (АУП, Фонд Конрада Аденауера в в 

Україні (9 год, 0,3 кредити) 

Сташенко М. О. 

11-12 листопада Сертифікат АUP-399- NOV-20 учасника вебінару «Ігри експертів: 

мистецтво маніпуляції» Модуль 2. Верифікація: як переконатися в експертності за 

допомогою відкритих джерел (АУП, Фонд Конрада Аденауера в Україні (9 год, 0,3 

кредити) 

Рудь О. В. 



11-12 листопада Сертифікат АUP-400- NOV-20 учасника вебінару «Ігри експертів: 

мистецтво маніпуляції» Модуль 2. Верифікація: як переконатися в експертності за 

допомогою відкритих джерел (АУП, Фонд Конрада Аденауера в Україні (9 год, 0,3 

кредити) 

Сташенко М. О. 

16-17 листопада Сертифікат АUP-436- NOV-20 учасника вебінару «Ігри експертів: 

мистецтво маніпуляції» Модуль 3. Ток-шоу: як визначити прийоми та техніки маніпуляції 

(АУП, Фонд Конрада Аденауера в Україні (9 год, 0,3 кредити) 

Рудь О. В. 

16-17 листопада Сертифікат АUP-435- NOV-20 учасника вебінару «Ігри експертів: 

мистецтво маніпуляції» Модуль 3. Ток-шоу: як визначити прийоми та техніки маніпуляції 

(АУП, Фонд Конрада Аденауера в Україні (9 год, 0,3 кредити) 

Сташенко М. О. 

18-19 листопада Сертифікат АUP-475- NOV-20 учасника вебінару «Ігри експертів: 

мистецтво маніпуляції» Модуль 4. Експертна думка: як розпізнати аргументи та 

викривати дезінформацію (АУП, Фонд Конрада Аденауера в Україні (9 год, 0,3 кредити) 

Рудь О. В. 

18-19 листопада Сертифікат АUP-477- NOV-20 учасника вебінару «Ігри експертів: 

мистецтво маніпуляції» Модуль 4. Експертна думка: як розпізнати аргументи та 

викривати дезінформацію (АУП, Фонд Конрада Аденауера в Україні (9 год, 0,3 кредити) 

Сташенко М. О. 

Участь (онлайн) у 18 вібінарах на платформах «Всеосвіта» «На урок» та «IREX» 

Протягом року, Рудь О. В.: 

1. «Організація роботи школи в умовах карантину: нормативні орієнтири» (в рамках 
Всеукраїнського антикризового онлайн-марафону «Освіта під час карантину» на 
Порталі «Педрада») (08.04).  

2. «Як організувати освітній процес у школі під час карантину: досвід роботи» 
(09.04).  

3. «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»: «Розвиток навичок перевірки 
фактів та інформації в шкільній освіті» (06.04.); 

4. «Не віррр-перевіррр. Інформаційна вірусологія» (07.04); 
5. «Медіаграмотність онлайн: Презентація курсу Very Verified» (10.04); 
6. «Ефективні презентації» (15.04). 
7. «ZOOM у дистанційному освітньому процесі: алгоритм» (16.04).  
8. «Курс VeryVerified: досвід проведення змішаного навчання очима викладача» (17. 

04). 



9. «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання» та 
«Використання алгоритмів та інструментів перевірки інформації у навчальному 
процесі» (22.04); 

10. «Аналіз медіа кейсів на освітню тематику. Як освітянам вберегтись від поширення 
фейків» (24.04). 

11. «Інтеграція інфомедійної грамотності при викладанні української мови» (14.05);   
12. «Як працює наш мозок у сприйнятті інформації?» (15.05);  
13. "Принципи зчитування інформації. Чи завжди можна вірити своїм очам?"  (19.05);   
14. «Нотатки для вчителя: абетка роботи з журналістами» (20.05);  
15. «Створення матеріалів за умов дистанційної роботи» від Internews Ukraine. (21.05). 
16. «Використання в навчальному процесі з медіаграмотності командних змагань – 

квестів та квізів (вікторин)» (25.05). 
17. «Журналістика 2020: як стандарти впливають на відповідальне інформування 

аудиторії» (04-05.06) 
18. «Інтегральні ігри в роботі вчителя-предметника та класного керівника» (04.06). 

 

Додаток 5. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми 

установами та громадськими організаціями в межах України 

Академія Української Преси  

Протягом року, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Волинський національний університет ім. Лесі Українки (факультети міжнародних 

відносин; історії, політології та національної безпеки; Інститут Польщі 

Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки)  

Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри 

Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 

системами».   

Протягом року, Лук’янчук Г. Я. 

 

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних 

наук України (лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти) 

Протягом року, Рудь О. В. 

Координаційна робоча група представників Волинської Ради Церков і працівників 

освіти. 

Протягом року, Сташенко М. О.,  Рудь О. В. 

Луцький інститут розвитку людини Міжнародного Університету «Україна» 

Протягом року, Корнейко А. О. 

Луцький національний технічний університет, кафедра менеджменту  

Протягом року, Турчик І. В., Корнейко А. О. 



Національна спілка журналістів України (НСЖУ) 

Протягом року, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Національний університет «Острозька академія» (науково-дослідницька 

лабораторія християнської етики, психології та християнської педагогіки)   

Протягом року, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Рада з питань співпраці із церквами та релігійними організаціями при МОН України.  

Протягом року, Сташенко М. О.,  Рудь О. В. 

Рівненський ОІППО (кафедра філософії та менеджменту освіти) 

Протягом року, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

(факультет педагогіки та психології).  

Протягом року, Остапйовський І. Є. 

Управління Державної служби якості освіти у Волинській області 

Протягом року, Корнейко А. О. 

Хмельницький ОІППО (кафедра менеджменту освіти та освітніх технологій) 

Протягом року, Сташенко М. О.,  Рудь О. В. 

 

 

 

 
04.12.2020 

 

 
Завідувач кафедри  
менеджменту освіти ВІППО,  
кандидат фізико-математичних наук,  
доцент                                                                                              М. О. Сташенко 

 


