
Звіт 

кафедри менеджменту освіти, 

про роботу в 2021 році 

І. Організаційно-керівна діяльність. 

1. Структура закладу 

2. Засідання вченої ради 

Основні питання, які виносилися на засідання вченої ради Інституту : 

- Про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми «Формування 

корпоративної культури навчального закладу в умовах інноваційного освітнього 

простору» в комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької 

міської ради Волинської області» (протокол № 3 від 17 травня, Радецька І. В.); 

- Про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми: «Розвиток соціальної 

та пізнавальної активності школярів шляхом впровадження акмеологічних технологій» у 

комунальному закладі «Луцький ліцей № 28 Луцької міської ради Волинської області» 

(протокол № 3 від 17 травня Г. Я.); 

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

теми «Впровадження дистанційної освіти в умовах інноваційного освітнього середовища 

вечірньої (змінної) школи» у комунальному закладі «Луцька вечірня (змінна) школа 

Луцької міської ради Волинської області» (протокол № 5 від 16 вересня, Лук’янчук Г. Я.); 

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

теми «Національне виховання особистості в умовах полікультурного середовища» у 

комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 19 Луцької міської 

ради Волинської області» (протокол № 5 від 16 вересня, Лук’янчук Г. Я.);   

- Про схвалення програми спецкурсу «Фінансово-господарська діяльність керівника 

ЗЗСО» (протокол № 5 від 16 вересня, Радецька І. В.); 

- Про моніторингові дослідження в системі забезпечення якості освіти (протокол № 

5 від 16 вересня, Корнейко А. О.); 

- Про схвалення програми спецкурсу «Технологія праці менеджера освіти» (листопа 

протокол № 6 від 18 листопада, Остапйовський І. Є., Радецька І. В.); 

- Про схвалення освітньої програми навчально – методичного семінару «Зовнішнє 

незалежне оцінювання в системі якості освіти: управлінський аспект» (протокол № 6 від 

18 листопада, Корнейко А.О, Остапйовський І.Є.); 

- Про схвалення освітньої програми навчально – методичного семінару «Професійне 

спілкування педагога НУШ» (протокол № 7 від 28 грудня, Остапйовський І.Є.). 



- Про схвалення освітньої програми тренінгу «Серфінг управління як інноваційний 

ресурс в роботі керівника закладу освіти» (протокол № 7 від 28 грудня, Радецька І. В.); 

- Про схвалення освітньої програми семінару-практикуму «Управління мотивацією 

професійної діяльності керівних та педагогічних кадрів закладів загальної середньої 

освіти» (протокол № 7 від 28 грудня, Радецька І. В.); 

- Про схвалення освітньої програми навчально-методичного семінару «Контрольно-

аналітична діяльність педагога НУШ» (протокол № 7 від 28 грудня, Остапйовський І. Є., 

Радецька І. В.). 

- Про схвалення освітньої програми підвищення кваліфікації «Медіаосвіта та 

інфомедійна грамотність:  освітні категорії та виклик часу» (протокол № 7 від 28 грудня, 

Рудь О. В., Сташенко М. О.). 

 

ІІ. Наукова діяльність 

1. Науково-дослідна тема Волинського ІППО. 

«Проєктування інноваційного середовища післядипломної освіти як умова 

реалізації індивідуальної освітньої траєкторії педагога». 

Реалізовуючи IІ формувальний етап наукового проєкту Волинського ІППО 

«Проєктування інноваційного середовища післядипломної освіти як умова реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії педагога» досліджено актуальні питання професійного 

розвитку керівників в умовах реформування освітньої галузі, а саме формування системи 

забезпечення якості освіти ЗЗСО та визначальний вплив на здійснення сучасної освітньої 

політики фахових управлінських процесів і управлінських рішень.  

Публікації: Михайло Сташенко. Упрaвлiнськi рiшення у стaнoвленнi якiснoї 

шкoли.  Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi oсвiти ЗЗСO : 

матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / упорядн. Сташенко М. О. Луцьк: 

ВIППO, 2021. 116 с. С. 19-24. 

Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi oсвiти ЗЗСO : 

матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / упорядн. Сташенко М. О. Луцьк: 

ВIППO, 2021. 116 с. 

Розглянуто питання готовності сучасного педагога до неперервного підвищення 

професійної компетентності. Зроблено висновок, що впровадження різноманітних 

програм, моделей та форм освіти дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти 

сприяє формуванню уміння визначати проблеми та напрями професійного 

самовдосконалення і саморозвитку та здатності до побудови індивідуальної освітньої 

траєкторії.  



Корнейко А. О. Моніторингові дослідження в управлінській діяльності керівника 

ЗЗСО. Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi oсвiти ЗЗСO : зб. 

м-лiв iнтернет-кoнференцiї / упoрядн. Стaшенкo М. O., Луцьк: ВIППO, 2021. 116 с. С. 40-

46. 

Корнейко А. О. Моніторингова складова професійної компетентності менеджера 

освіти. Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності 

керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації 

післядипломної освіти : електрон. зб. тез І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. з міжнар. 

участю (Полтава – Київ, 19 листопада 2021 р.) / упоряд. : Н. І. Білик, В. В. Зелюк; за наук. 

ред. М. О. Кириченка. Полтава : ПОІППО, 2021. Вип. 1. 154 с. C. 129-133.  

Корнейко А. Моніторингова компетентність менеджера освіти // Матеріали 

Всеукраїнської 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» (до 80-річчя МОІППО) : тези доповідей 

Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Миколаїв, 25 листопада – 24 грудня 2020 р.).  

Миколаїв : ОІППО, 2021. 136 с. С. 42-47. 

Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагогів 

апробовано освітні програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти (семінар-практикум «Управління мотивацією професійної 

діяльності керівних та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти», тренінг 

«Серфінг управління як інноваційний ресурс в роботі керівника закладу освіти», спецкурс 

«Фінансово-господарська діяльність керівника ЗЗСО»), а щодо науково-методичного 

супроводу професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів за індивідуальною 

освітньою траєкторією укладено методичні рекомендації до семінарів-практикумів, 

тренінгів «Управління мотивацією професійної діяльності керівних та педагогічних кадрів 

закладів освіти». Результати дослідження висвітлено у публікаціях:  

Ірина Радецька Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти – від 

ідеї до практики в Україні Науково-методичний журнал «Педагогічний пошук»  Луцьк: 

ВІППО, 2021.  № 2 (110). С. 33-36. (електронна версія). 

Ірина Радецька Розвиток економічної компетентності керівників ЗЗСО в умовах 

фінансової самостійності Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi 

oсвiти ЗЗСO : матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / упорядн. Сташенко 

М. О. Луцьк: ВIППO, 2021. 116 с. С. 66-74. 



За результатами аналітико-констатувального етапу дослідно-пошукової діяльності 

підготовлено до апробування в освітній процес спецкурсу "Технологія праці менеджера 

освіти". Публікації: Остапйовська Т., Остапйовський І. Використання інтерактивних 

технологій у підготовці майбутніх педагогів до викладання математики у початковій 

школі. Acta Paedagogika Volynienses. Випуск 1, 2021.С. 73-78. 

Остапйовський І., Остапйовська Т. Батьківська школа як важливий чинник 

забезпечення партнерської взаємодії закладу освіти й сім’ї в спадщині В.О. 

Сухомлинського. Acta Paedagogika Volynienses. Випуск 2, 2021.С. 113-120. 

Остапйовський І.Є. Розвиток принципу народності виховання у творчому доробку 

К.Д. Ушинського. Зб. наук. пр. : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки, 

соціальної роботи та спеціальної освіти» (11 травня 2021 р.) / за ред. В. З. Антонюка, С. 

Ю. Чернети, Н. І. Корпач. – Луцьк : Вежа-Друк. – 2021. С. 131 -134. 

Остапйовський І., Остапйовська Т. Готовнність педагогів до профілактики булінгу в 

закладах освіти. Науково-методичний журнал «Педагогічний пошук»  Луцьк: ВІППО, 

2021 № 4 (112) (прийнято до друку). 

На другому етапі наукового дослідження проводився аналіз рівня адаптації 

керівників закладів освіти до нових умов: парадигми,  змісту, підходів, методів здійснення 

освітнього процесу, та як на основі цього розвивається професійна управлінська 

компетентність керівників закладів освіти. З цією метою розроблено освітні програми 

спецкурсів «Урок в технологіях критичного мислення: менеджмент, аналіз, самоаналіз», 

«Моніторинг професійної діяльності як технологія та мотиваційний фактор педагога 

НУШ»  Про що йдеться у публікації: Галина Лук’янчук. Професійний стандарт вчителя: 

об’єктивність оцінки педагогічної діяльності Науково-методичний журнал «Педагогічний 

пошук»  Луцьк: ВІППО, 2021. № 3 (111). С. 12-14 (електронна версія). 

Індивідуальна освітнья траєкторія професійного розвитку педагога, що передбачає 

формальну, неформальну та інформальну освіту є інструментарієм системного розвитку 

медіаінформаційної грамотності - інтегрованої медіакомпетентності, зорієнтованої на 

покращенні результатів навчання і забезпечення якості освітніх послуг. Це обумовлено 

принципово новою концепцією освітньої діяльності, котра включає інноваційні 

медіаосвітні стратегії. Діяльність педагогічних працівників в умовах інфодемії та 

постправди, зміщення акцентів з ретранслятивної функції на функцію продуктивну, 

реалізація вимог Державних стандартів початкової (затверджений урядом 21.02.2018 р.), 

та базової середньої освіти (30.09.2020р.), значно підвищує вимоги до рівня підготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, до розвитку їх медіаінформаційної 



компетентності (МІК). Укладено: Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня 

лінія навчального середовища: освітні категорії та виклик часу:  матеріали Всеукр. 

інтернет-конференції / упорядн. Рудь О.В., [Ел. збірник].  Луцьк: ВІППО, 2021. 96  с. 

https://drive.google.com/file/d/18B3Zk28IBHIdYolc6qaow2NGrYKrf4Jp/view.  

Публікації: Михайло Сташенко, Оксана Рудь. Медіаосвіта та медіаінформаційна 

грамотність в інноваційному освітньому менеджменті. Організаційні та управлінські 

моделі медіаосвіти Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія 

навчального середовища: освітні категорії та виклик часу : матеріали Всеукр. інтернет-

конференції (Луцьк, 26 жовтн. 2021 р.) / упорядн. Рудь О.В., [Ел. збірник].  Луцьк: 

ВІППО, 2021. 96 с. С. 37 – 48 

Оксана Рудь. Медiaiнфoрмaцiйнa кoмпетентнiсть керiвникa  як фaктoр зaбезпечення 

якoстi oсвiти ЗЗСО Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi 

oсвiти ЗЗСO : матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / упорядн. Сташенко 

М. О. Луцьк: ВIППO, 2021.  116 с. С. 75-79 

З метою забезпечення готовності працівників галузі освіти до професійної 

самореалізації в умовах НУШ через досягнення ними високого особистісного, 

професійного та науково-методичного рівня інноваційної компетентності досліджено 

можливості використання ресурсу лауреатів та переможців конкурсів фахової 

майстерності, керівників обласних авторських лабораторій як джерела інноваційного 

педагогічного досвіду. 

Шинкарук І. В. Інноваційна компетентність керівника ЗЗСО як складова його 

безперервного професійного розвитку. Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї 

системи якoстi oсвiти ЗЗСO : зб. м-лiв iнтернет-кoнференцiї / упoрядн. Стaшенкo М. O., 

Луцьк: ВIППO, 2021. 116 с. С. 101-105. 

Шинкарук І. В. Інноваційна компетентність як складова безперервного професійного 

розвитку педагога. VII Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи» : Електронний збірник наукових праць 

ЗОІППО – № 3(45) – 2021. 

Шинкарук І. В.  Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагога в умовах 

дистанційного навчання. Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія 

навчального середовища: освітні категорії та виклик часу: матеріали Всеукр. інтернет-

конференції [Ел.видання]/ упорядн. Рудь О.В., Луцьк: ВІППО, 2021. 96  с. С. 92-95.  

Шинкарук І. В. Розвиток інноваційної компетентності педагога як один із напрямів 

роботи регіональних шкіл новаторства. Мережа шкіл новаторства України: розвиток 

професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у 



контексті реалізації післядипломної освіти: електрон. зб. тез І Всеукр. наук.-практ. 

онлайн-конф. з міжнар. участю (Полтава – Київ, 19 листопада 2021 р.) / упоряд. : Н. І. 

Білик, В. В. Зелюк; за наук. ред. М. О. Кириченка. Полтава : ПОІППО, 2021. Вип. 1. 154 с. 

Здійснено дослідження мережевих засад організації педагогічних спільнот, 

оптимізації використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для 

налаштування ефективних контактів між педагогами. 

Гребенюк А. В. «Напіврозпад фактів» як проблема та стимул розвитку сучасної 

середньої освіти. Науково-методичний журнал «Педагогічний пошук»  Луцьк: ВІППО, 

2021 №1 (109). С. 6-9. 

Гребенюк А. В. Концепція «напіврозпаду фактів» в оновленні змісту педагогічної 

освіти.  Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення: збірник тез 

доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Одеса, 30 квіт. 2021 

р.) Одеса, «Астропринт», 2021. С. 132-136. 

Гребенюк А. В. Особливості нетворкінгу в колективі педагогів ЗЗСО. Упрaвлiнськi 

прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi oсвiти ЗЗСO : матеріали iнтернет-

кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / упорядн. Сташенко М. О. Луцьк: ВIППO, 2021. 116 с.  

С. 25-33. 

Гребенюк А. В. Україномовна локалізація інтерактивних творів: освітній контекст. 

Михайло Грушевський і становлення української державності : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (29 вересня 2021) ТОКІППО. С.59-64 

2. Науково-дослідні теми кафедр, науково-методичні теми відділів Інституту. 

Кафедра менеджменту освіти: «Формування професійної компетентності керівника 

закладу освіти в умовах змін». 

Необхідність подальшого розвитку теорії і практики управління соціально-

педагогічними системами зумовлена як сучасними глобалізаційними, інтеграційними, 

трансформаційними суспільними процесами, так і завданнями, що ставлять перед освітою 

Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  «Про позашкільну 

освіту», «Про вищу освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція нової 

української школи тощо. Модернізаційні зміни в системі освіти України вимагають нових 

підходів до управління закладами освіти, а отже потребують формування професійної 

компетентності всіх учасників освітнього процесу і особливо їх керівників. 

Потребу у професійно підготовлених, конкурентоспроможних фахівцях, які 

відзначаються високим рівнем професійної культури, педагогічної майстерності та 

творчості, здатних забезпечити розвиток закладу освіти відповідно до сучасних умов, 

покликана значною мірою розв’язати система післядипломної педагогічної освіти. 



Проблема, на вирішення якої спрямовано дослідження: Створення умов формування 

управлінської компетентності шляхом реалізації індивідуальної освітньої траєкторії 

керівників закладів освіти, вільного вибору форм, видів, напрямів, змісту навчання в 

освітньому середовищі післядипломної освіти.  

Реалізація II формувального етапу загальнокафедрального дослідження, що 

розпочався у січні 2021 року і триватиме до грудня 2024 року передбачає теоретичне 

обґрунтування моделі індивідуальної освітньої траєкторії формування професійної 

компетентності керівника закладу освіти в умовах післядипломної педагогічної освіти та 

технологію її впровадження, експериментальну перевірку моделі індивідуальної освітньої 

траєкторії формування професійної компетентності керівника закладу та технології її 

впровадження. Здійснення програми забезпечило дослідження індивідуальних тем 

науково-педагогічних працівників кафедри. 

Сташенко М. О. «Організаційна складова управлінської компетентності 

керівника». Прагнення України iнтегруватися в єдиний єврoпейський oсвiтнiй прoстiр 

актуалiзувалo неoбхiднiсть мoдернiзацiї вiтчизнянoї oсвiти й приведення її у вiдпoвiднiсть 

дo єврoпейських oсвiтнiх стандартiв з урахуванням нацioнальних oсoбливoстей. 

Пoкладання в oснoву Кoнцепцiї «Нoвoї українськoї шкoли» кoмпетентнiснoгo пiдхoду 

зумoвилo нoвi вимoги дo oсoбистoстi й дiяльнoстi педагoгiчних працiвникiв закладiв 

загальнoї середньoї oсвiти i, oсoбливo, дo керiвникiв цих закладiв, яким в умoвах 

рефoрмування системи вiтчизнянoї oсвiти надаються нoвi пoвнoваження (кoмпетенцiї) й 

вoднoчас вимагається вoлoдiння вiдпoвiдними їм кoмпетентнoстями. 

З метoю виявлення взаємoзв’язку й взаємoзалежнoстi нoвих вимoг, кoмпетенцiй i 

кoмпетентнoстей директoрiв закладiв загальнoї середньoї oсвiти встановлено змістові 

аспекти професійного розвитку керівників ЗЗСО в умовах реформування. (Михайло 

Сташенко, Оксана Рудь. Прo змiстoвi аспекти прoфесiйнoгo рoзвитку керiвникiв ЗЗСO 

в умoвах рефoрмування. Науково-методичний журнал «Педагогічний пошук»  Луцьк: 

ВІППО, 2021 (112). № 4. 38-40 (електронна версія)). 

Гребенюк А. В. «Інформаційне управління у сфері освіти». Досліджено необхідність 

врахування та використання різноманітності видів інформації (зокрема соціальної), 

принципів мережевості при плануванні та здійсненні управлінської діяльності в освіті; 

важливість дотримання пропедевтичної суті освіти. Ознайомлено цільову авдиторію 

слухачів з науковими здобутками останніх років у цій області. Окремі аспекти 

дослідження відображені та підсумовані в наукових публікаціях. 

Здійснено дослідження засад управління в умовах насталого інформаційного 

суспільства, діджиталізації, панування екранної культури. В публікаціях висвітлено 



необхідність врахування та використання різноманітності видів інформації (зокрема 

соціальної), принципів мережевості при плануванні та здійсненні управлінської діяльності 

освітянами; важливість дотримання пропедевтичної суті освіти. Ознайомлено цільову 

авдиторію з опрацьованими науковими здобутками останніх років щодо включеності 

педагогічної діяльності до життя інформаційного суспільства, використання в ній новітніх 

медіа, описано їхні переваги та проблеми для освіти – передусім вітчизняної. 

Окремі аспекти дослідження відображені та підсумовані в наукових статтях: 

1) «”Напіврозпад фактів”» як проблема та стимул розвитку сучасної середньої освіти»; 

2) «Особливості нетворкінгу в колективі педагогів ЗЗСО»; 3) Соціальні мережі: 

неочевидні перспективи та проблеми для середньої освіти. А також у тезах доповідей на 

конференціях: 1) «Концепція “напіврозпаду фактів” в оновленні змісту педагогічної 

освіти»; 2) «Україномовна локалізація інтерактивних творів: освітній контекст». 

Матеріали дослідження використовуються в освітньому процесі ВІППО в змісті 

проведення лекційних занять. 

Корнейко А. О. – «Моніторингова компетентність керівника закладу загальної 

середньої освіти в системі якості освіти». Сучасний менеджмент освіти трактує 

моніторингову діяльність як одну із необхідних складових управлінської діяльності. За 

результатами моніторингу управлінський суб’єкт отримує інформацію про стан керованої 

системи, динаміку розвитку її компонентів, виявляє проблеми, позитивні і негативні 

тенденції, а отже, сам процес управління набуває діагностично-прогностичного характеру. 

Іншими словами, моніторинг - це інформаційний супровід і механізм управління 

системою. 

Моніторинг в освіті розуміємо як супровідне оцінювання і поточну регуляцію будь-

якого освітнього процесу чи явища, спостереження за його станом та динамікою з метою 

оперативної діагностики, випереджального визначення диспропорцій, вироблення та 

корегування управлінських рішень. Поліваріативне за своєю сутністю і функціями, це 

явище можна розглядати і як інструмент дослідження реального стану освітньої системи і 

як засіб управління нею, оскільки надає керівнику різнопланову інформацію про 

функціонування педагогічної системи, що забезпечує безперервне відстеження і 

прогнозування її динаміки. Виважене та своєчасне використання цієї інформації є 

необхідним для покращення якості функціонування системи, покращення якості 

результатів, і, як наслідок, для забезпечення якості освіти загалом. Виходячи з таких 

міркувань, у структурі професійної компетентності сучасного керівника освітнього 

закладу можемо виокремити моніторингову компоненту як важливу, затребувану часом та 

логікою модернізаційних змін складову.   



Ця теза знаходить підтвердження також у нещодавно затвердженому професійному 

стандарті керівника (директора) закладу загальної середньої освіти, у якому 

конкретизовано загальне поняття професійної компетентності керівника освітнього 

закладу та визначено трудові функції й компетентності, якими він має володіти. Серед 

останніх документ виділяє компетентність забезпечення якості освітньої діяльності та 

функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. В описі окресленої 

компетентності зазначено, що невід’ємною її складовою є «здатність проводити 

внутрішній моніторинг якості освіти». Окрім того, аналізуючи трудову функцію керівника 

щодо забезпечення управління якістю освітньої діяльності, стандарт зазначає на 

необхідності аналізувати та враховувати результати зовнішнього моніторингу якості 

освіти (див. Професійний стандарт «Керівник (директор) закладу загальної середньої 

освіти», затверджений наказом Міністерства економіки України від 17 вересня 2021 р. № 

568-21).   

На підставі аналізу зазначених теоретичних положень, в ході опрацювання наукової 

теми запропоновано дефініцію моніторингової компетентності сучасного керівника 

закладу освіти, зміст якої полягає у розумінні ролі моніторингу в системі забезпечення 

якості освіти та у сформованості в менеджера освіти вмінь, навичок, ціннісних орієнтирів 

щодо організації та проведення моніторингу якості освіти для відстеження та коригування 

результатів освітньої діяльності.  

Окреслені теоретичні узагальнення апробовано під час тематичних обговорень в 

ході науково-методичного семінару «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації 

освітнього простору» (18.03, ВІППО), навчально-методичних семінарів «Моніторингові 

дослідження у внутрішній системі якості освіти ЗЗСО: організація та проведення», 

засідання круглого столу «Управлінські студії «Забезпечення якості освіти в ЗЗСО»  

(19.10, ВІППО) тощо.  

Окремі аспекти наукової теми презентовано в ході доповідей «Про моніторингові 

дослідження в системі забезпечення якості освіти» (засідання Вченої ради інституту 

16.09.2021) та «Теоретико-методологічні засади сучасного моніторингу якості освіти як 

інформаційно-дослідної технології»  (засідання кафедри менеджменту освіти, 13.04.2021) 

Результати теоретичних напрацювань представлено у наукових працях 

«Моніторингова складова професійної компетентності менеджера освіти» (Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Мережа шкіл новаторства 

України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників у контексті реалізації післядипломної освіти». Полтава, 

ПОІППО, 2021), «Моніторингова компетентність менеджера освіти» (збірка матеріалів 



Всеукраїнської 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» (до 80-річчя МОІППО). Миколаїв, МОІППО, 

2021), «Моніторингові дослідження в управлінській діяльності керівника ЗЗСО» (збірка 

матеріалів iнтернет-кoнференцiї «Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї 

системи якoстi oсвiти ЗЗСO». Луцьк, ВІППО,2021). 

 Зроблено висновок, що моніторингова компетентність є невід’ємною складовою 

професійної компетентності керівника закладу освіти, оскільки в умовах глибинної 

трансформації освітньої галузі здатність освітнього менеджера до моніторингової 

діяльності стає не лише чинником формування управлінської компетентності загалом, а й 

все більше позиціонується як стиль сучасного науково-обгрунтованого управління 

закладом освіти, що є передумовою ефективного виконання керівником своїх 

професійних функцій. 

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

в адаптивних умовах». Рівень професійної компетентності керівника значною мірою 

впливає на підвищення конкурентоспроможності та привабливості освітніх послуг. 

Специфіка управління школою, на відміну від інших підприємств і установ, зумовлює 

визначення пріоритетного завдання: формування особистісних і професійних якостей 

менеджерів навчального закладу, розширення можливостей цього процесу за рахунок 

підсилення його цілісності, педагогічного аналізу функцій та особливостей їхнього 

професійного становлення та управлінської компетентності як базової складової 

професіоналізму. Управлінська компетентність керівника закладу освіти – це властивість 

керівника школи як особистості, але проявляється вона в усіх царинах його професійної 

управлінської діяльності. Управлінська компетентність є поняттям з однієї сторони 

видовим (окремим), з іншої - як одна з характеристик особистості керівника школи, що 

суттєво впливає на якість його професійної управлінської діяльності та функціонування 

закладу освіти вцілому та педагогічного колективу зокрема. 

На другому етапі дослідження апробовано  зміст управлінської компетентності 

керівника закладу освіти через аналіз та оцінку структури, змісту та механізму дії 

Професійного стандарту «Керівник заладу освіти». Оновлено зміст освітніх програм 

підвищення кваліфікації для керівних кадрів закладів загальної середньої освіти. Зокрема: 

Опрацьовано нормативно-правову базу щодо висвітлення питання змісту 

професійної компетентності керівника закладу освіти. 



Виокремлено актуальні напрями розвитку професійної компетентності керівника 

закладу ЗСО. 

Розроблено спецкурс «Менеджмент уроку в технологіях критичного мислення». 

Матеріали теми   дослідження частково представлені у статті Галина Лук’янчук. 

Професійний стандарт вчителя: об’єктивність оцінки педагогічної діяльності Науково-

методичний журнал «Педагогічний пошук»  Луцьк: ВІППО, 2021. № 3 (111). С. 12-14 

(електронна версія). 

Остапйовський І. Є. За результатами наукового пошуку виявлено актуальність та 

практичну спрямованість менеджменту персоналу.  Встановлено, шо визначальним 

чинником у розвитку освітньої сфери є людські ресурси. Від ефективності діяльності 

менеджера в роботі з персоналом залежить конкурентоспроможність освітньої установи.   

З цією метою було розроблено та впроваджено в освітній процес програму спецкурсу 

«Технологія праці менеджера освіти». Результати дослідження знайшли практичну 

апробацію у наукових та науково-методичних публікаціях: 

 Остапйовська Т., Остапйовський І. Використання інтерактивних технологій у 

підготовці майбутніх педагогів до викладання математики у початковій школі. 

Acta Paedagogika Volynienses. Випуск 1, 2021.С. 73-78. 

 Остапйовський І., Остапйовська Т. Батьківська школа як важливий чинник 

забезпечення партнерської взаємодії закладу освіти й сім’ї в спадщині В.О. 

Сухомлинського. Acta Paedagogika Volynienses. Випуск 2, 2021.С. 113-120 

  Остапйовський І., Остапйовська Т. Готовнність педагогів до профілактики булінгу 

в закладах освіти. Педагогічний пошук. № 4 (112), 2021 (прийнято до друку). 

 Остапйовський І.Є. Розвиток принципу народності виховання у творчому доробку 

К.Д. Ушинського.Зб. наук. пр. : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки, 

соціальної роботи та спеціальної освіти» (11 травня 2021 р.) / за ред. В. З. Антонюка, С. 

Ю. Чернети, Н. І. Корпач. – Луцьк : Вежа-Друк. – 2021. С. 131 -134. 

 Ігор Остапйовський. Контроль навчально-пізнавальної діяльності школярів як 

необхідна умова забезпечення якості освіти. Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi 

внутрiшньoї системи якoстi oсвiти ЗЗСO : зб. м-лiв iнтернет-кoнференцiї / упoрядн. 

Стaшенкo М. O., Луцьк: ВIППO, 2021.С.63-66. 

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 ЗЗСО вмінь і навичок, які становлять основу їх економічної компететності в 

умовах автономії та фінансової самостійності закладу. Однак не всі керівники ЗЗСО 

позитивно ставляться до впровадження шкільної автономії, демонструють готовність до 

змін і прагнення прозорості в управлінні освітою на всіх рівнях, оскільки необхідно бути 

компетентними з питань організації самостійного бухгалтерського обліку, формування 

бюджету, складання індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального фонду 

бюджету, планів спеціального фонду бюджету, підготовки документації й участі у 

тендерних торгах, відкриття рахунків в органах Державної казначейської служби України, 

підготовки фінансових звітів, ведення облікової політики тощо. 

Об’єкт дослідження – фінансово-господарська діяльність 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 

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. 

Протягом ІІ етапу наукового дослідження було реалізовано такі завдання: 

1.  Ретельно опрацьовано законодавчі та нормативно-правові акти, на основі яких 

здійснюватиметься упровадження фінансової автономії в закладі освіти. 

2.  Запропоновано алгоритм упровадження фінансової автономії та переведення 

ЗЗСО на самостійний бухгалтерський облік (10 основних кроків керівника). 

3.  Визначено перелік умінь і навичок, якими повинен володіти керівник ЗЗСО в 

умовах автономії та фінансової самостійності закладу освіти. 



4.  За темою наукового дослідження для слухачів курсів ВІППО (керівників ЗЗСО 

та їх заступників) розроблено програми спецкурсів «Фінансово-господарська діяльність 

керівника ЗЗСО» (протокол № 5 від 16 вересня, Радецька І. В.), «Технологія праці 

менеджера освіти» (протокол № 6 від 18 листопада, Остапйовський І. Є., Радецька І. В.). 

5.  Результати дослідження презентовано на регіональній інтернет-конференції 

«Управлінські процеси у формуванні внутрішньої системи якості освіти ЗЗСО» (м. 

Луцьк, ВІППО, 19 травня). 

6.  Результати дослідження висвітлено у публікаціях:  

Ірина Радецька Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти – від 

ідеї до практики в Україні Науково-методичний журнал «Педагогічний пошук»  

Луцьк: ВІППО, 2021.  № 2 (110). С. 33-36. (електронна версія). 

Ірина Радецька Розвиток економічної компетентності керівників ЗЗСО в умовах 

фінансової самостійності Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи 

якoстi oсвiти ЗЗСO : матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / 

упорядн. Сташенко М. О. Луцьк: ВIППO, 2021. 116 с. С. 66-74. 

Рудь О. В «Медіаінформаційна компетентність керівника закладу освіти»; 

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

Проблема якості освітнього процесу знаходиться постійно в епіцентрі уваги освітян, 

батьків і суспільства загалом. Для вдосконалення якості сучасної освіти, забезпечення її 

доступності та ефективності, підготовки молоді до життя й діяльності в інформаційному 

суспільстві доцільно враховувати процеси стрімкого інформаційно-технологічного 

розвитку різних галузей. У зв'язку із цим значно актуалізується проблема розвитку 

медіаосвіти керівників, педагогічних працівників ЗЗСО. Опанування медіанавичками є 

базовою умовою якісної реалізації Державних стандартів початкової освіти (затверджений 

урядом 21.02.2018 р.), та базової середньої освіти (30.09.2020р.) і Концепції впровадження 

медіаосвіти в Україні (оновлена Президією НАПН України 27.04.2016 р.) у системі 

післядипломної педагогічної освіти.  

У процесі дослідження заявленої теми сформовано мотиваційну складову 

інтегрування МІГ у систему освіти ЗЗСО: 

- високий рівень споживання мас-медіа та насиченість сучасних суспільств їх 

продуктами; 

- ідеологічна важливість медіа та їхній вплив на свідомість аудиторії; 

- швидке зростання кількості ненадійної інформації, посилення механізмів 

управління нею та її розповсюдженням; 

- інтенсивність проникнення медіа в основні демократичні процеси; 



- зростання значущості візуальної комунікації та інформації в усіх галузях; 

- необхідність навчання школярів/студентів з орієнтацією на відповідність 

сучасним вимогам; 

- національні та міжнародні процеси приватизації інформації, що 

пришвидшуються. 

У результаті аналізу нормативних документів та наукових праць опрацьовано базові 

поняття медіаосвіти, змістову системи компетенцій у сфері медійної та інформаційної 

грамотності, що об’єднала дві галузі – медійну грамотність та інформаційну грамотність – 

під загальною «парасолькою» терміну «медійна та інформаційна грамотність» (МІГ).  

Конкретизовано цілі і завдання МІГ: 

 Інформаційна грамотність: 

 визначити і сформулювати інформаційні потреби; 

 знайти та отримати доступ до інформації; 

 оцінити та систематизувати інформацію; 

 використати та передати інформацію із дотриманням етичних норм; 

 застосувати навички роботи з ІКТ для обробки інформації. 

Медійна грамотність: 

 розуміти роль та функції медіа в демократичному суспільстві; 

 розуміти умови, за яких медіа зможуть виконувати свої функції; 

 критично оцінювати контент медіа у світлі притаманних їм функцій; 

 взаємодіяти з медіа для самовираження та участі в демократичних процесах; 

 актуалізувати навички, в т. ч. роботи з ІКТ, необхідні для створення контенту 

користувача. 

Виокремлено головні переваги МІГ для забезпечення якості освітніх послуг: 

1. У процесі вивчення та викладання МІГ озброює педагогів знаннями, які 

передаються підростаючому поколінню. 

2. МІГ надає принципово важливі знання про функціонування медійних та 

інформаційних каналів у демократичних суспільствах, забезпечує адекватне розуміння 

умов, необхідних для виконання цих функцій, а також розвиток базових навичок для 

оцінки роботи медіа та інформаційних служб у рамках їх функцій. 

3. Медійно та інформаційно грамотне суспільство стимулює розвиток вільних, 

незалежних і плюралістичних медіа та відкритих систем. 

Розроблено аалгоритм формування медіаінформаційної компетентності (МІК) як 

складової професійної компетентності керівника ЗЗСО, вчителя, систему інтегрування 



МІГ у післядипломну (формальну, неформальну, інформальну) освіту педагогів у 

Волинському ІППО. Впроваджено навчальні матеріали для опрацювання тем на курсах 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. В основу алгоритму (моделлі) 

розвитку медіакомпетентності і критичного мислення педагогів у системі післядипломної 

освіти виділені теоретична (блок підготовки аудиторії у області теорії медіа і 

медіаосвіти, блок розвитку медіаосвітньої мотивації і технології), практична (блок 

креативної діяльності, блок перцептивно-аналітичної діяльності) складові та 

цілепокладання (формування ставлення). Окремо виділені діагностичний і результативний 

компоненти: це такі показники, як диференційований вибір, здатність оцінювати 

медіатексти, навички створення медіатекстів за стандартами,  активного пошуку, і 

використанняк медіа і медіатекстів розроблені критерії визначення рівня 

медіакомпетентності педагогічних працівників. Визначено перелік умінь, якими повинен 

володіти керівник ЗЗСО для наскрізного впровадження медіаінформаційної грамотності у 

навчальний процес і виховну роботу ЗЗСО. Підготовлено і проведено 3 навчальні тренінги 

(сертифікатних -57 учасників) для керівників, педагогічних працівників області. 

Реалізовано підвищення кваліфікації на тематичних курсах «Медіаосвіта та 

медіаінформаційна грамотність вчителя нової української школи» за очною і онлайн 

формами (37 слухачів).  

За темою наукового дослідження для слухачів курсів ВІППО (керівників ЗЗСО та їх 

заступників) оновлено НМК освітньої програми «Медіаосвіта та медіаінформаційна 

грамотність в інноваційному освітньому менеджменті», та програми спецкурсів «Медіа та 

медіаінформаційна грамотність сучасного вчителя Нової української школи»; 

«Формування медіакомпетентності педагогічних працівників у системі післядипломної 

освіти»  (укладачі: О. В. Рудь, ст. викладач,  М. О. Сташенко, к. ф.-м.н., доцент. завідувач 

кафедри менеджменту освіти Волинського ІППО). Створені електронні презентації, 

розроблені тестові завдання з дисципліни «Медіаграмотність».  

Укладено електронний ресурс «Медіаінформаційна грамотність» 

https://sites.google.com/view/media2021rud 

Здійснюється 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). 

Продовжено 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 тренінгах та вебінарах (відповідно 

графіка проєкту)) . 

Результати дослідження презентовано на Всеукраїнській інтернет-конференції 

«Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія навчального середовища: 

освітні категорії та виклик часу» (м. Луцьк, ВІППО, 26 жовтня) і регіональній інтернет-

конференції «Управлінські процеси у формуванні внутрішньої системи якості освіти 

ЗЗСО» (м. Луцьк, ВІППО, 19 травня). (Медіаосвіта та медіаграмотність як 

інноваційна освітня лінія навчального середовища: освітні категорії та виклик часу:  

матеріали Всеукр. інтернет-конференції / упорядн. Рудь О.В., [Ел. збірник].  Луцьк: 

ВІППО, 2021. 96  с.https://drive.google.com/file/d/18B3Zk28IBHIdYolc6qaow2NGrYKrf4Jp/view). 

 Окремі напрями дослідження висвітлено у публікаціях:  

Михайло Сташенко, Оксана Рудь. Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність в 

інноваційному освітньому менеджменті. Організаційні та управлінські моделі медіаосвіти 

Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія навчального середовища: 

освітні категорії та виклик часу : матеріали Всеукр. інтернет-конференції (Луцьк, 26 

жовтн. 2021 р.) / упорядн. Рудь О.В., [Ел. збірник].  Луцьк: ВІППО, 2021. 96 с. С. 37 – 48 

Оксана Рудь. Медiaiнфoрмaцiйнa кoмпетентнiсть керiвникa  як фaктoр зaбезпечення 

якoстi oсвiти ЗЗСО Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi 

oсвiти ЗЗСO : матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / упорядн. Сташенко 

М. О. Луцьк: ВIППO, 2021.  116 с. С. 75-79 

Зроблено висновок, що ефективна система медіаосвіти є фундаментом гуманітарної 

безпеки держави, розвитку і консолідації громадянського суспільства, протидії зовнішній 

інформаційній агресії, інструментарієм розбудови якісної системи освіти, що формує 

життєві компетентності учнівської молоді. Медіаінформаційна компетентність керівників, 

педагогічних працівників ЗЗСО дозволить всебічно підготувати особистість до безпечної 

та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формувати у громадян 

медіаінформаційну грамотність і медіакультуру відповідно до їхніх вікових, 

індивідуальних особливостей та сучасних викликів. 

За звітний період проводилась робота над розвитком власної медіакомпетентності 

та опрацюванні перспективних інноваційних напрямів розвитку МІГ шляхом участі у 6 

всеукраїнських заходах (навчальних тренінгах, вебінарах, конференціях): 

23 лютого (онлайн) Впровадження проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність» у Волинській області (в онлайн-форматі) МОН України 



25 червня (онлайн) ІV Всеукраїнська наукова  інтернет-конференція з міжнародною 

участю  «Медіатворчість в сучасних реаліях:  протистояння медіатравмі» (НАПН 

України. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) 

1-4 липня (очно) 22 Літня школа медіаосвіти і медіа грамотності (МОН України, 

АУП) 

4 жовтня (онлайн) V Міжінститутський семінар "Кіберсоціалізація в умовах 

зростання невизначеності"(НАПН України. Інститут соціальної та політичної 

психології НАПН України) 

21 жовтня (онлайн) ІІІ Всеукраїнська нарада з розвитку медіаосвіти 

"Взаємонавчання, обговорення, перспективи",(НАПН України. Інститут соціальної та 

політичної психології НАПН України) 

25 жовтня (онлайн) Вебінар «Аналіз наукових медіаповідомлень» (МОН України, 

АУП). 

Продовжено науково-методичний супровід теми «Релігійний компонент в 

освітньому менеджменті: нормативно-правовий аспект».  Підготовлено і проведено 

курси підвищення кваліфікації учителів предметів духовно-морального спрямування за 

очно-дистанційною, онлайн, очною формами (25.01 – 15.03 –  13 слухачів; 01.03 – 05.03 – 

25 слухачів; 27.09 - 01.10 – 24 слухачі);  фестиваль уроків КДМС «Використання 

біблійних історій в навчальному процесі»;   обласний етапу ХVІ Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального спрямування – 2021»; 

сертифікатний семінар-практикум (48 осіб). 

Реалізовано 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. 

Організовано онлайн-роботу 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 (детально – у Звіті). 

Підготовлено проєкти наказів управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації та проєкти листів-відповідей (за запитом). 

Шинкарук І. В. -  «Інноваційна компетентність як  складова безперервного 

професійного розвитку керівника». 

Природньою закономірністю перебігу процесу професійного зростання керівника є 

його прагнення до творчого пошуку й запровадження інноваційних підходів до реалізації 

власної професійної діяльності.  



Сучасна освіта України, як ніколи, потребує інноваційно компетентного керівника. 

Розвиток суспільства залежить від його інноваційного потенціалу тобто здатності 

системно цілісно сприймати інформацію, швидко орієнтуватися в інформаційних потоках, 

приймати рішення та відповідати за них, контролювати інноваційні процеси в закладі 

освіти. 

Реалізація визначених завдань можлива за рахунок здійснення інноваційної 

управлінської діяльності керівника закладу загальної середньої освіти, створенні 

інноваційного середовища в закладі, розширенні змісту управлінських функцій, зміні 

структури закладу, моделюванні нової організаційної культури закладу, колективному 

плануванні розвитку ЗЗСО, розробці і впровадженні педагогічних інновацій. Отже, 

керівник освітньої установи має бути інноваційно компетентним.  

Інноваційна компетентність є однією з компетентностей прописаних у 

профстандарті керівника ЗЗСО. Складовою зазначеної  компетентності є здатність 

генерувати і впроваджувати в управлінську практику нові, перспективні ідеї, освітні 

інновації; здатність до здійснення самомотивації, саморозвитку і самореалізації, 

використання можливостей формальної, неформальної та інформальної освіти а також 

здатність до визначення умов і ресурсів професійного розвитку впродовж життя 

(Професійний стандарт «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти», 

затверджений наказом Міністерства економіки України від 17 вересня 2021 р. № 568-21). 

В результаті аналізу нормативних документів та наукових праць як зарубіжних, так і 

вітчизняних дослідників пропонується визначати питання інноваційної компетентності 

керівника як мінімум за двома складовими: інноваційним баченням основних складових; 

здатністю керівника до продуктивної  відповідно до мети зміни елементів інноваційної 

діяльності та сприяє розвитку освітніх закладів.  

Теоретичні напрацювання апробувалися та знайшли своє підтвердження при 

підготовці конкурсних випробувань  для учасників обласного туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2021» у номінації «Керівник закладу освіти». 

Наукова тема презентована під час доповідей: «Інноваційна компетентність 

керівника ЗЗСО як складова його безперервного професійного розвитку», «Інноваційна 

компетентність педагога  як складова безперервного професійного розвитку», «Розвиток 

інформаційно-цифрової компетентності педагога в умовах дистанційного навчання», 

«Розвиток інноваційної компетентності педагога як один із напрямів роботи регіональних 

шкіл новаторства». 

Висновок. Інноваційна компетентність керівника це розвиток його творчих 

здібностей, бачення власних шляхів розв’язання проблем, та нових перспективних 



можливостей розвитку. Вміння відчувати нове – це результат зміни стереотипності 

мислення, бачення мети саморозвитку і розвитку закладу освіти та пошук оптимальних 

шляхів її досягнення. З розвитком суспільства і зокрема, освітньої галузі вимоги до 

особистості керівника та його інноваційної компетентності змінюються, виникають нові 

умови для їх розвитку. Тому необхідний інструментарій для визначення рівня 

сформованості інноваційної компетентності керівника ЗЗСО та створенні моделі та 

технологій формування інноваційної компетентності керівника в умовах післядипломної 

освіти. 

 

3. Масові педагогічні, наукові заходи міжнародного і всеукраїнського рівня 

3.1. Протягом року працівники Інституту організували і провели наступні заходи: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідаль

ний 

Назва заходу Дата 
проведення 

К-ість 
учасни

ків 

Форма 
підведення 
підсумків 

1 Кафедра 
менеджмент
у освіти 
Сташенко 
М. О. 

Управлінські процеси у 
формуванні 
внутрішньої системи 
якості освіти ЗЗСО 
(інтернет-конференція) 

19 травня 105 Електронний 
збірник 
матеріалів 
 

2 Кафедра 
менеджмент
у освіти 
Рудь О. В. 
Сташенко 
М. О. 

Всеукраїнська інтернет-
конференція 
 «Медіаосвіта та 
медіаграмотність як 
інноваційна освітня 
лінія навчального 
середовища: освітні 
категорії та виклик 
часу»   

26 жовтня 98 Електронний 
збірник 
матеріалів 
 

3 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Шинкарук І. 
В. 

Всеукраїнська науково-
практична онлайн-
конференція «Мережа 
шкіл новаторства 
України: розвиток 
професійної 
компетентності 
керівних, науково-
педагогічних і 
педагогічних 
працівників у контексті 
реалізації 
післядипломної освіти» 

19 
листопада  

47 Публікація 

 

 

 

 



Участь працівників ВІППО у заходах міжнародного і всеукраїнського рівнів  

Підрозділ У міжнародних 
науково-

практичних 
конференціях: 

У всеукраїн-
ських науково-

практичних 
конференціях: 

У  педагогічних 
читаннях 
(круглих 
столах): 

У  наукових 
семінарах: 

 

У   інших 
заходах: 

 

Кафедра 
менеджменту 
освіти 

 5 13 2 2 17 

15 січня І Всеукраїнська науково – практична інтернет – конференція «Дошкільна 

освіта : теорія, методика, інновації» (м. Луцьк)  

Остапйовський І. Є 

18 січня – 01 лютого Всеукраїнський тренінг з міжнародною участю для тренерів 

педагогів за програмою «Культура добросусідства» в рамках проекту «Сприяння розвитку 

активного громадянства, толерантності та порозуміння в освітніх закладах і громадах 

України»» (ГО «ІДЦ «Інтеграція та розвиток») 

Лук’янчук Г. Я. 

Січень-березень Міжнародна наукова програма (наукове стажування) «Визначні 

особистості: вивчення досвіду та особистих досягнень» (сертифікат № 155 від 

29.03.2021 р. засвідчує отримання гранту та проходження міжнародної практики 

дистанційно у Міжнародному історичному біографічному інституті (Дубаї-Нь’ю Йорк-

Рим-Єрусалим-Пекін), керівник програми professor Vittoria Cimino, , 180 год./6 кр.). 

Радецька І. В.  

09 січня (онлайн, освітня платформа «Цінності») Всеукраїнська наукова аналітико-

мотиваційна онлайн-конференція з міжнародною участю «Уроки 2020 року, виклики і 

завдання для християн на 2021 рік» (МОН України, НУ «Острозька академія») 

Рудь О. В. 

11-12 лютого (онлайн) Круглий стіл «Стан та перспективи викладання предметів 

духовно-морального спрямування дітей та молоді у закладах загальної середньої освіти» 

(для  методистів предметів духовно-морального спрямування ОІППО) (МОН України, 

ДВНЗ УМО, НУ «Острозька академія», БФ«Живи Україно!») 

Рудь О. В. 

16 лютого Всеукраїнський вебінар «The Unicheck educational community. Захід», . 

Unicheck, онлайн. 

Гребенюк А. В 

23 лютого Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Міжнародне 

дослідження PISA-2022»  (Київ, УЦОЯО) 

Корнейко А. О. 



23 лютого (онлайн) Впровадження проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність» у Волинській області (в онлайн-форматі) МОН України 

Рудь О. В. 

02-04 березня (онлайн) «Духовно-моральне виховання дітей та молоді у закладах 

загальної середньої освіти на засадах християнських цінностей» (навчальний семінар 

(МОН України, ДВНЗ УМО, БФ«Живи Україно!») 

Рудь О. В. 

18 березня Всеукраїнський вебінар «Організація та проведення основного етапу 

Зовнішнього загальнодежавного моніторингу якості початкової освіти» (УЦОЯО) 

Шинкарук І. В.  

Квітень – травень (онлайн) XVІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Вчитель року з 

предметів духовно-морального спрямування» (МОН України, НУ «Острозька академія») 

Сташенко М. О. Рудь О. В. 

10 та 17-18 й 24 квітня (онлайн) ХІV Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії» 

(онлайн) (МОН України, НУ «Острозька академія») 

Сташенко М. О. Рудь О. В. 

30 квітня Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Нове покоління 

вчителів для української школи: виклики і досягнення», КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради». 

Гребенюк А. В 

05 травня (онлайн) Всеукраїнський форум «Освіта, базована на цінностях» (Другий 

всеукраїнський з’їзд педагогів із духовно-морального виховання) (Громадська рада з 

питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки 

України; ВРЦ і релігійних організацій; ДВНЗ УМО, НУ «Острозька академія», БФ«Живи 

Україно!» 

Сташенко М. О. Рудь О. В. 

11 травня ХІІ Міжнародна науково-практична конференція науковців, аспірантів та 

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

Луцьк) 

Остапйовський І. Є. 

13-15 травня VII Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи» (Запоріжжя, КЗ«ЗОІППО»ЗОР).  

Шинкарук І. В.  

10–12 червня «Освіта дітей раннього та дошкільного віку в Україні: сучасний стан і 

перспективи розвитку» І Міжнародна науково-практичної конференції (м. Луцьк)  



Остапйовський І. Є 

24 – 27 червня Академічні читання «Світоглядна освіта молоді: філософський та 

психолого-педагогічний аспекти», присвячені 75 – річчю з дня народження Романа 

Арцишевського (м. Луцьк) 

Остапйовський І. Є 

25 червня (онлайн) ІV Всеукраїнська наукова  інтернет-конференція з міжнародною 

участю  «Медіатворчість в сучасних реаліях:  протистояння медіатравмі» (НАПН України. 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України) 

Рудь О. В. 

1-4 липня (очно) 22 Літня школа медіаосвіти і медіа грамотності (МОН України, 

АУП) 

Сташенко М. О. Рудь О. В. 

18–22 серпня Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані діти 

– скарб нації», Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 

Гребенюк А. В 

07 вересня Всеукраїнський вебінар «Внутрішня система забезпечення якості освіти» 

(07.09.2021, Вища школа освітнього менеджменту  MCFR). 

Корнейко А. О. 

16-17-23 вересня Всеукраїнська школа педагогічної майстерності «Педагогічний 

стартап – 2021» (Київ, ДНУ«ІМЗО»). 

Шинкарук І. В.  

18 вересня Всеукраїнський вебінар «Організація і проведення основного етапу 

моніторингового дослідження початкової освіти» (ЗЗМЯПО 

https://www.youtube.com/watch?v=-XlAhCVigKk ) 

Корнейко А. О., Лук’янчук Г. Я. 

25-26 вересня Всеукраїнська інтернет-конференція «Критичне та креативне 

мислення: розвиваємо і вдосконалюємо» ( Харків) 

Корнейко А. О. 

26 вересня Всеукраїнська онлайн конференція «Професійний розвиток вчителів: ідеї 

та методики викладання» (Atoms HUB  https://pedrada.ippo.com.ua/) 

Лук’янчук Г. Я. 

29 вересня, Всеукраїнська науково-практична конференція у змішаній формі 

«Михайло Грушевський і становлення української державності», Тернопільський 

обласний комунальний Інститут післядипломної педагогічної освіти. 

Гребенюк А. В 



28 вересня – 28 жовтня (онлайн), Х Всеукраїнська інтерактивна науково-практична 

конференція «Цифрові технології в освітньому процесі  закладів освіти»  (ДУ ІМЗО, 

Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПНУ, Рівненський ОІППО) 

Сташенко М. О. 

4 жовтня (онлайн) V Міжінститутський семінар "Кіберсоціалізація в умовах 

зростання невизначеності"(НАПН України. Інститут соціальної та політичної психології 

НАПН України) 

Рудь О. В. 

21 жовтня (онлайн) ІІІ Всеукраїнська нарада з розвитку медіаосвіти 

"Взаємонавчання, обговорення, перспективи",(НАПН України. Інститут соціальної та 

політичної психології НАПН України) 

Рудь О. В. 

22 жовтня Всеукраїнська інтернет-конференція «Інновації в освіті» (Освітній проект 

«На урок»  https://naurok.com.ua/prof) 

Лук’янчук Г. Я. 

25 жовтня (онлайн) Вебінар «Аналіз наукових медіаповідомлень» (МОН України, 

АУП) 

Рудь О. В. 

26 жовтня Всеукраїнська інтернет-конференція «Медіаосвіта та медіаграмотність як 

інноваційна освітня лінія навчального середовища: освітні категорії та виклик часу», 

ВІППО. 

Корнейко А. О. Гребенюк А. В., Остапйовський І. Є, Шинкарук І. В. 

28 жовтня Всеукраїнський вебінар «Нове в законодавстві про загальну середню 

освіту» (Вища школа освітнього менеджменту  MCFR). 

Корнейко А. О. 

16-17 листопада Всеукраїнський вебінар «Зустрічі, що надихають # Учителі 

говорять» (Київ, ДНУ«ІМЗО»). 

Шинкарук І. В.  

19 листопада Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Мережа шкіл 

новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-

педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації післядипломної освіти» 

(Полтава, ПОІППО) 

Корнейко А. О. 

06 грудня Всеукраїнський вебінар «Зміни й основні тенденції в роботу ІРЦ. Інклюзія 

2022» ( https://naurok.com.ua/ )  



Лук’янчук Г. Я. 

09 грудня VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» (КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, онлайн) 

Лук’янчук Г. Я., Радецька І. В.  

16 грудня Всеукраїнська науково-практична конференція  «Безперервна освіта як 

пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців» (Державна 

наукова установа «Інститут модернізації освіти», Тернопільський ОКІППО, онлайн) . 

Лук’янчук Г. Я., Радецька І. В.  

 

3.2. Протягом року працівники Інституту взяли участь у заходах регіонального рівня 

Підрозділ У науково-практичних 
конференціях 

У  круглих 
столах 

У наукових 
семінарах 

У інших 
заходах 

ВСЬОГО 1 1 6 10 
Навчальний тренінг  «Творчий урок математики: який він сьогодні?»  

ВІППО, онлайн, 29 грудня.2020 р. Сташенко М. О. 

Навчально-методичний семінар «Моніторингові дослідження у внутрішній системі 

якості освіти ЗЗСО: організація та проведення»  

12 березня, ВІППО, онлайн, Лук’янчук Г. Я. 

Семінар-тренінг «Навчаємо математики  відповідно до Концепції Нової української  

школи: методики і технології»  

ВІППО, онлайн, 17 березня, Сташенко М. О. 

Інтернет-конференція «Управлінські процеси у формуванні внутрішньої системи 

якості освіти ЗЗСО 

19 травня, ВІППО, онлайн,  науково-педагогічні працівники кафедри 

Науково-практичний семінар «Нові вектори методичної служби»  

09 червня, ЦПР Луцької ТГ, ЗОШ № 10 м. Луцька, Лук’янчук Г. Я. 

Семінар «Реалізація інноваційних підходів змісту Державних стандартів у системі 

природничих предметів та економіки»  

15 вересня,  ВІППО, Корнейко А. О. 

Тренінг «Серфінг управління як інноваційний ресурс в роботі керівника закладу 

освіти»  

29 вересня, ВІППО, Корнейко А. О. 



Навчально-методичний семінар  на здобуття сертифіката підвищення кваліфікації (8 

год, автори-розробники: Корнейко А. О., Кутовий Р. С.) «Моніторингові дослідження у 

внутрішній системі якості освіти ЗЗСО: організація та проведення»  

30 вересня, ВІППО,  Лук’янчук Г. Я. 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Освітня програма підготовки 

тренерів для підвищення кваліфікації асистентів вчителів НУШ» (60 год./2 кр., очно-

дистанційно, сертифікат № НШ 234-21 від 27.09.2021 р.). 

27 вересня – 07 жовтня, ВІППО, Радецька І. В. 

Підвищення кваліфікації за програмою навчально-методичного семінару 

«Моніторингові дослідження у внутрішній системі якості освіти ЗЗСО: організація 

та проведення» (8 год./0,27 кр., онлайн, сертифікат № 6034-21 від 30.09.2021 р.). 

30 вересня – 01 жовтня, ВІППО, Радецька І. В. 

Підвищення кваліфікації за освітньою програмою підготовки тренерів 

педагогів за програмою «Нова українська школа: відповідаємо на виклики» (30 год / 

1 кр., очна, сертифікат № НШ 398-21 від 05.10.21) 

05-09 жовтня, Рудь О. В. 

Підвищення кваліфікації за освітньою програмою підготовки тренерів-

педагогів вчителів ЗЗСО, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного 

стандарту базової середньої освіти «Нова українська школа: адаптаційний цикл 

базової середньої освіти» (60 год. / 2 кр. очна, сертифікат № НШ 342-21 08-

17.10.21) 

08-17 жовтня, Рудь О. В. 

Круглий стіл «Управлінські студії «Забезпечення якості освіти в ЗЗСО»   

19 жовтня, ВІППО, Корнейко А. О. 

Навчально-методичний онлайн семінар на здобуття сертифіката підвищення 

кваліфікації (6 год, автори-розробники: Никитюк І. В., Ткачук Н. М.) «Виховання 

особистості на основі цінностей» 

04 листопада, ВІППО, Лук’янчук Г. Я. 

Підвищення кваліфікації за програмою семінару – практикум «Конкурс «Учитель 

року» як засіб творчої самореалізації педагога» (ВІППО, 16 год. / 0/53 кр., очно, 

сертифікат № 172 – 1 від 4. 01. 2021). 

ВІППО, Остапйовський І. Є. 

Підвищення кваліфікації за програмою VІ науково-методичний семінару «Нова 

українська школа: теорія та практика» (ВНУ ім. Лесі Українки, 6 год. / 0,2 кр., очно, 

сертифікат № 178 від 28. 09. 21). 



ВІППО, Остапйовський І. Є. 

Підвищення кваліфікації за програмою навчально-методичного семінару – тренінгу 

«Управління професійним розвитком педагогічних працівників: технологічний аспект» 

(ВІППО, 6 год. / 0,2 кр., дистанційно, сертифікат №  6740-21 від 27. 10. 21). 

ВІППО, Остапйовський І. Є. 

Підвищення кваліфікації за програмою тренінгу «Серфінг управління як 

інноваційний ресурс в роботі керівника закладу освіти» (ВІППО, 8 год. / 0,27 кр., 

дистанційно, сертифікат № 6010-21від 29. 09. 21). 

ВІППО, Остапйовський І. Є. 

 

4. Наявність профілю в міжнародних ідентифікаторах науковця і пошукових 

сиатемах 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ініціали 

Структурний 
підрозділ Researche ORCID Google Scholar Інше 

 Гребенюк А. В.  
  

https://scholar.google.com/ 
citations?user=wh 

RozJoAAAAJ&hl= uk 
 

 Радецька І. В. Кафедра 
менеджменту 
освіти 

https://www. 
researchgate.net/ 
profile/Irina-
Radecka 

 Scholar 
irenkairenka00@gmail.com 
домашня сторінка 
https://scholar.google.com/ 
citations?hl=uk&authuser= 
1&user=diUfzrUAAAAJ  

 

 Остапйовський 
І. Є. 

Кафедра 
менеджменту 
освіти 

 + +  

  

      5. Видавнича діяльність працівників кафедри (відділу, центру)за наукометричними 

базами в 2021 році 

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

Кількісний прояв 
показника 

WoS   
 Scopus   
Google Scholar  3 Гребенюк А. В. 
Інші  ORCID 2 (Остапйовський І. Є) 

  

6. Експертно-аналітична діяльність: 

Протягом року  працівниками Інституту здійснено: 

а) апробацію: 

 підручників (___) 

 навчальних посібників (___);  

б) рецензування:   



–  збірників (___); 

–  відгуків на автореферати (___);  

–  навчальних програм (1): 

Освітня програма семінару-практикуму з навчально-методичним забезпеченням 
«Тайм-менеджмент як складова ефективної професійної діяльності педагога» (укладач: 
Ткачук  Н. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології 
Волинського ІППО). 

Остапйовський І. Є 

–  програми спецкурсів (_6_); 

«Технологія праці менедженра освіти» (укладачі: доц. кафедри менеджменту освіти 

ВІППО Остапйовський І. Є., доц. кафедри менеджменту освіти ВІППО Радецька І. В.); 

Корнейко А. О. 

«Менеджмент уроку в технологіях критичного мислення» (укладач: ст. викл. 

кафедри менеджменту освіти ВІППО Лук’янчук Г. Я.); 

Корнейко А. О. 

«Інтернет-сервіси в роботі вчителя початкових класів» (укладач: методист відділу 

новацій та передових педагогічних технологій ВІППО Свитка Н. В.); 

Корнейко А. О. 

«Фінансово-господарська діяльність керівника ЗЗСО» (автор – Радецька І. В., 
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти ВІППО). 

Остапйовський І. Є 

«Розвиток ключових умінь на уроках природничих дисциплін» (автор Григор’єва 

Н. В.  - завідувача відділу природничих дисциплін ВІППО)  

Радецька І. В. 

«Інтернет-сервіси в роботі вчителя початкових класів» (укладач: методист відділу 

новацій та передових педагогічних технологій ВІППО Свитка Н. В.) 

Шинкарук І. В. 

– магістерських робіт (8); 

«Соціальні мережі в структурі сучасної культурної комунікації» Дороніної І. В., 

студентки ВНУ ім. Лесі Українки, спеціальності 034 Культурологія, освітньо-професійна 

програма «Культурологія» 

Гребенюк А. В. 

«Особливості формування територіальних громад в Україні: стан та перспективи» 

студента спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП «Державна 

служба» Волинського національного університету ім. Лесі Українки Бориса О. Ю. 

Корнейко А. О. 



«Роль інтернет-ресурсів та соціальних мереж у діяльності органів публічної влади в 

Україні (на прикладі Волинської області)» студентки спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» ОПП «Державна служба» Волинського національного 

університету ім. Лесі Українки Федорук Л. Р. 

Корнейко А. О. 

 «Інструменти маркетингових комунікацій у створенні бренду» (на прикладі 

компанії «RESERVED») Черевко О. М., студента ІІ курсу ОС «магістр», спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна»  

Радецька І. В. 

«Формування громадянськості студентів закладу вищої освіти», Сульжик І. В.   

Остапйовський І. Є. 

«Система екологічного виховання у початковій ланці шкільної освіти», Лисенко 

О.М.  

Остапйовський І. Є 

«Підготовка майбутніх учителів до формування біологічної складової 

природознавчих знань молодших школярів», Ребізант Ю.Я.   

Остапйовський І. Є 

«Підготовка майбутніх вчителів до формування здоровязбережувальної 

компетентності молодших школярів», Мороз М.А.  

Остапйовський І. Є 

– бакалаврських робіт (1); 

«Особливості впроовадження реформи централізації влади в Україні: регіональний 

аспект» студента спеціальності 052 «Політологія» ОПП «Політологія» Волинського 

національного університету ім. Лесі Українки Бориса Ореста Юрійовича 

Корнейко А. О. 

– навчальних, навчально-методичних, методичних посібників (___); 

– методичних рекомендацій (8): 

Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи до курсу 

«Державне право зарубіжних країн» / О. А. Бундак. Луцьк: ЛІРоЛ Університету 

«Україна», 2021.  44 с . 

Корнейко А. О. 

Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Державне право 

зарубіжних країн» для студентів денної форми навчання / О. А. Бундак. Луцьк: ЛІРоЛ 

Університету «Україна», 2021. 40 с . 



Корнейко А. О. 

Гребенюк Т. С. «Формування ключових компетентностей учнів шляхом реалізації 

змістової лінії «Підприємництво та фінансова грамотність» методиста відділу 

природничих дисциплін ВІППО  

Радецька І. В.. 

Методичні рекомендації до семінарів-практикумів, тренінгів «Управління 

мотивацією професійної діяльності керівних та педагогічних кадрів закладів освіти» 

(упорядник: канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту освіти ВІППО Радецька І. В.). 

Остапйовський І. Є 

Духовні домінанти як чинник високоморального життя дитини. Методичні 

рекомендації / Шпалерчук Н. В. (КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука 

Луцької міської ради Волинської області») 120 стор. 

Рудь О. В. 

У пошуках істини. Методичні рекомендації / Воскобойник Г. М., (Нововолинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Нововолинської міської ради Волинської обла.) 

28 стор. 

Рудь О. В. 

Методичні рекомендації «Інтелектуально-пізнавальні ігри в арсеналі вчителя 

природознавства» (автор: Коханюк М. В., учитель КЗ «ЛНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №22-ліцей» 

ЛМР»); 

Шинкарук І. В. 

Методичні рекомендації «Порадник методиста. Інноваційні технології – крок до 

творчості та активності здобувачів освіти» (автор: Мороз М. Х., учитель КЗ «Луцька ЗОШ 

І-ІІ ст. №11-колегіум»);  

Шинкарук І. В. 

– методичних розробок (19): 

Методична розробка «Державне право зарубіжних країн: методичні вказівки для 

студентів заочної форми навчання за спеціальністю 081 Право» / О. А. Бундак. Луцьк: 

ЛІРоЛ Університету «Україна», 2021. 34 с. 

Корнейко А. О. 

Методична розробка «Двері у майбутнє відчинено» (автор: Кобилинська Н. Л., 

учитель-методист, учитель НУШ КЗЗСО «Луцький ліцей № 28 Луцької міської ради») 

Корнейко А. О. 

Данильчук І. Є., Бондар Я. С., Савчук Л. В., Голодишина А. Є. «Дистанційне 

навчання у позашкіллі» колективу авторів Луцького міського ЦНТТУМ  



Радецька І. В. 

Хрестоматія з основ християнської етики (7 клас) / Носко Л. А. (Філія опорного 

закладу «Вишнівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Вишнівської сільської ради – Бережецький 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»), 160 стор. 

Рудь О. В. 

Плекаймо свої таланти. Дидактичні матеріали /Сидорчук М. М. (Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника  с. Чорниж Луцького району), 76 стор. 

Рудь О. В. 

Стежина любові. Збірник вправ / Снітко С. І. (Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

с. Гораймівка Луцького району) 16 стор. 

Рудь О. В. 

Скарбничка моралі та мудрості. Збірник завдань /Тимощук Я. С., Свистунова Є.  М. 

(Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Нововолинської міської ради 

Волинської області) 28 стор. 

Рудь О. В. 

Виховання учнів на християнських моральних цінностях. Методичні поради / 

Пальоха В.В. (Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с. Звірів), 89 стор. 

Рудь О. В. 

Ключики до прочитання. Комплект радіантних карток до уроків курсу «Основи 

християнської етики. 6 клас» / Тимощук Л. С. (Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 

с.Грем’яче Цуманської селищної ради Волинської області), 55 стор. 

Рудь О. В. 

Зернята доброти. Методичний посібник / Галас М. П. (Загальноосвітня школа  І-ІІ 

ступенів с.Башлики Цуманської селищної ради Волинської області) 214 стор. 

Рудь О. В. 

Здійснення міжпредметних зв’язків на уроках духовно-морального спрямування 

засобами інноваційних технологій. Методична розробка /Денисова Т. Г.(ЗОШ І-ІІІ ступеня 

№ 2 смт Ратне імені Миколи Заліпи), 134 стор. 

Рудь О. В. 

Ментальні карти на уроках християнської етики. Дидактичний матеріал / Березна 

К. В. (ОЗ «ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Цміни»), 31стор. 

Рудь О. В. 



Духовна скарбничка. Збірка творчих завдань /Лукашук С. М. (Навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня- дитячий садок» с. Видраниця), 39 стор. 

Рудь О. В. 

Духовні зернинки для Максима й Даринки. Добірка для читання / Андріюк Л. Н. 

(Навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня- дитячий садок» с. 

Видраниця), 25 стор. 

Рудь О. В. 

І врятує мене швидкоплинна краса обличчя мого чи нетлінна скарбниця серця?... 

Книга для вчителя курсів духовно-морального спрямування / Козел Л. І. (Навчально-

виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня- дитячий садок» с.Замшани),                       

79 стор. 

Рудь О. В. 

Чудотворні ікони Богородиці Одигітрії Холмської та Тростянецької: богослов’я, 

іконографія, історія, чудотворення. / Пляченко О. В. (ЛНВК "ЗОШ №24 - технологічний 

ліцей" . 

Рудь О. В. 

Методична розробка «Апітуризм – нова Волинська атракція» (автор: Коханюк М. 

В., учитель КЗ «ЛНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №22-ліцей» ЛМР»); 

Шинкарук І. В. 

Методична розробка «Апітуризм – нова Волинська атракція» (автор: Коханюк М. 

В., учитель КЗ «ЛНВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №22-ліцей» ЛМР»); 

Шинкарук І. В. 

Методична розробка «Герої не умирають» (автор: Гулько М. О., учитель  КЗЗСО  

«Луцький ліцей № 3  Луцької міської  ради») 

Шинкарук І. В. 

– збірників матеріалів (1) ; 

Збірник вправ "Формування ключових компетентностей через використання 

інтерактивних вправ у Новій українській школі", автор Різник Л. В., вчитель поч. кл. 

Луцького НВК ЗОШ І-ІІ ст № 24-технологічний ліцей. 

Остапйовський І. Є 

– освітньо-професійних програм підготовки магістрів (___); 

– інше (вказати, що саме) (_3_) 

Стаття «Твори сучасних українських авторів як засіб активізації навчального 

процесу та патріотичного виховання учнів в умовах військової агресії Російської 

Федерації проти України» вчителя історії КЗЗСУ «Луцький ліцей №28 Луцької міської 



ради» Ольхового Сергія Андрійовича (подано до друку у науково-методичному журналі 

ВІППО «Педагогічний пошук» ) 

Корнейко А. О. 

Офіційне опонування дисертаційного дослідження, поданого на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки 

Остапйовський І. Є 

Офіційне опонування дисертаційного дослідження  Кущової Тетяни Олександрівни 

«Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність Адріана Митрофановича 

Топорова (1915–1984 рр.)», подане  на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 

Остапйовський І. Є 

в) експертиза відеоуроків «Всеукраїнська школа онлайн» (___) 

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

листів, концепцій, положень тощо (обов’язково зазначати вихідні дані) 

Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників  «Медіаосвіта 

та медіаінформаційна грамотність вчителя нової української школи» на 2021-2023 роки / 

автори: Сташенко М. О., канд.ф.-м.н., доц., зав. к-ри менеджменту освіти; Рудь О. В., ст. 

викладач (сертифікація експертним журі  Проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність», що виконується 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, січень). 

Програма спецкурсу «Фінансово-господарська діяльність керівника ЗЗСО», укладач: 

Радецька І. В., к.е.н., доц. кафедри менеджменту освіти ВІППО (рішення вченої ради 

ВІППО від 16.09.21 р., протокол № 5) 

Методичні рекомендації до семінарів-практикумів, тренінгів «Управління 

мотивацією професійної діяльності керівних та педагогічних кадрів закладів освіти» / 

упорядн. Радецька І. В., Луцьк: ВолиньПоліграф, 2021. 62 с. (рішення вченої ради ВІППО 

від 18.11.21 р., протокол № 6) 

Програма спецкурсу «Менеджмент уроку в технологіях критичного мислення» 

укладач: Лукянчук Г. Я., ст. викл. кафедри менеджменту освіти ВІППО (рішення вченої 

ради ВІППО від 18.11.21 р., протокол № 6) 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Моніторингові дослідження у 

внутрішній системі якості освіти ЗЗСО: організація та проведення», укладач: Корнейко А. 



О., к.і.н., доц. кафедри менеджменту освіти ВІППО (рішення вченої ради ВІППО від 

18.11.21р., протокол № 6 ) 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Сертифікація педагогів як 

складова індивідуальної траєкторії професійного розвитку: формат, етапи, підготовка до 

участі», укладач: Корнейко А. О., к.і.н., доц. кафедри менеджменту освіти ВІППО 

(рішення вченої ради ВІППО від 18.11.21 р., протокол № 6). 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Зовнішнє незалежне 

оцінювання в системі якості освіти: управлінський аспект», укладачі: Корнейко А. О., 

к.і.н., доц. кафедри менеджменту освіти ВІППО, Остапйовський І. Є., к.п.н., доц. кафедри 

менеджменту освіти ВІППО (рішення вченої ради  ВІППО від 18.11.21 р., протокол № 6) 

Програма спецкурсу «Технологія праці менеджера освіти», укладачі: Остапйовський 

І. Є., к.п.н., доц. кафедри менеджменту освіти ВІППО, Радецька І. В., к.е.н., доц. кафедри 

менеджменту освіти ВІППО (рішення вченої ради ВІППО від 18.11.21 р., протокол № 6) 

Програма спецкурсу «Інтегрований курс «Культура добросусідства» як засіб 

управління розвитком соціальної, громадянської та міжкультурної компетентностей 

суб’єктів освітнього процесу», укладач: Лукянчук Г. Я., ст. викл. кафедри менеджменту 

освіти ВІППО (рішення вченої ради ВІППО від 28.12.21 р., протокол № 7) 

Програма спецкурсу «Наскрізний виховний процес на основі цінностей», укладач: 

Лукянчук Г. Я., ст. викл. кафедри менеджменту освіти ВІППО (рішення вченої ради 

ВІППО від 28.12.21 р., протокол № 7) 

Освітня програма тренінгу «Серфінг управління як інноваційний ресурс в роботі 

керівника закладу освіти», укладач: Радецька І. В., к.е.н., доц. кафедри менеджменту 

освіти ВІППО (рішення вченої ради ВІППО від 28.12.21 р,. протокол № 7) 

Освітня програма семінару-практикуму «Управління мотивацією професійної 

діяльності керівних та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти», укладач: 

Радецька І. В., к.е.н., доц. кафедри менеджменту освіти ВІППО (рішення вченої ради 

ВІППО від 28.12.21 р., протокол № 7) 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Контрольно-аналітична 

діяльність педагога НУШ», укладачі: Остапйовський І. Є., к.п.н., доц. кафедри 

менеджменту освіти ВІППО, Радецька І. В., к.е.н., доц. кафедри менеджменту освіти 

ВІППО (рішення вченої ради ВІППО від 28.12.21 р., протокол № 7). 

Освітня програма навчально–методичного семінару «Професійне спілкування 

педагога НУШ», укладач: Остапйовський І. Є., к.п.н., доц. кафедри менеджменту освіти 

ВІППО (рішення вченої ради  ВІППО від 28.12.21 р., протокол № 7) 



Освітня програма підвищення кваліфікації «Медіаосвіта та інфомедійна грамотність:  

освітні категорії та виклик часу» укладачі: Сташенко М. О., канд.ф.-м.н., доц., зав. к-ри 

менеджменту освіти; Рудь О. В., ст. викладач (рішення вченої ради  ВІППО від 28.12.21 р., 

протокол № 7). 

 

8. Формування  інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу 

 

ІІІ. Науково-методична діяльність 

1. Форми організації науково-методичної роботи 

1.1. Форми організації науково-методичної роботи з працівниками методичних 

служб 

1.2. Форми організації науково-методичної роботи з педагогічними 

працівниками  

Протягом року працівники Інституту організовували роботу  4_постійно діючих 

семінарів, 1 тренінгів, 1__шкіл фахової майстерності, ___шкіл молодого педагога, ___ 

шкіл молодого керівника, ___творчих майстерень _3_інше (деталізувати) 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

1. Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Корнейко А.О., 
Остапйовський 
І.Є. 

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

18 березня 21 інформаційно-
методичні 
матеріали 

Напрацювання 
практичних 

рекомендацій 
щодо 

можливостей 
застосування 

моніторингових 
процедур у 
фомуванні 

внутрішньої 
системи якості в 
закладах освіти. 

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

 «Розвиток 
критичного 
мислення засобами 
наскрізного 
інтегрованого 
курсу “Культура 
добросусідства”» 
(управлінські 
студії) 

19 березня 26 інформаційно-
методичні 
матеріали 



3 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 

«Створення 
превентивного 
виховного  
простору через 
науково-методичне 
забезпечення 
розвитку 
компетентностей 
педагогів» 
(методичний хаб) 

21 квітня 
онлайн 

 Укладання  
практичних 
кейсів 

4 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Рудь О. В. 

«Духовно-
моральне 
виховання як 
інструментарій 
формування 
аксіологічних 
принципів 
особистості» 
(семінар-
практикум, для 
педагогічних 
працівників 
Столинсько-
Смолярської 
гімназії 
Рівненської ОТГ 
Волинської обл. ) 

13 травня, 
онлайн 

 Тест (онлайн) 
 

5 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Шинкарук І. В. 

Обласна школа 
педагогічної 
майстерності 
«Педагогічний 
стартап» 

18 травня 48 Інформація на 
сайт; відеотека, 

презентації, 
матеріали з 

досвіду роботи. 

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

«Роль медіа у 
формуванні 
аксіологічних 
пріоритетів і  
світоглядних 
орієнтирів.  
Медіатехнології як 
засіб патріотичного 
виховання дітей та 
молоді» 
(навчальний 
тренінг для для 
педагогічних 
працівників 
Столинсько-
Смолярської 
гімназії 
Рівненської ОТГ 
Волинської обл.) 

16 вересня, 
онлайн 

 

17 Укладання  
практичних 
кейсів 



7 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Корнейко А. О. 

«Впровадження 
технологій 
зовнішнього 
оцінювання якості 
освіти в реалізації 
концепції нової 
української школи: 
проблеми та 
перспективи» 
(науково-
методичний 
семінар) 

17 вересня 19 Розробка 
рекомендацій з 
питань 
вдосконалення   
вмінь 
оцінювально-
аналітичної 
діяльності щодо 
якості роботи 
закладу  
Презентація 
«ЗНО: здобутки 
та перспективи» 

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

Управлінські студії 
«Забезпечення 
якості освіти в 
ЗЗСО» (круглий 
стіл) 

19 жовтня 23 Рекомендації, 
діагностичний 
інструментарій, 
моделі 
оцінювання 
інформаційно-
методичні 
матеріали 

9 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Шинкарук І. В. 

Дистанційне 
навчання: 
організаційно-
методичний аспект 

26 жовтня 39 Методичні 
рекомендації 

1.3.Форми організації науково-методичної роботи за вибором педагогів (з 
отриманням сертифіката про підвищення кваліфікації) 

Протягом року працівники Інституту провели 15 навчально-методичних семінарів, 
3 тренінг, ___семінарів-тренінгів, 9 семінари-практикуми, ____майстер-класів, інше 2_ 
(методичний хаб): 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
проведення 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-
методичний семінар 
«Урок в технологіях 
критичного 
мислення: 
менеджмент, 
планування, аналіз, 
самоаналіз» 

20 січня 41 online 

2 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Сертифікація 
педагогів як 
складова 
індивідуальної 
траєкторії 
професійного 
розвитку: формат, 
етапи, підготовка до 
участі» 

22 січня  31 Онлайн 



3 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Сертифікація 
педагогів як 
складова 
індивідуальної 
траєкторії 
професійного 
розвитку: формат, 
етапи, підготовка до 
участі» 

25 січня 29 Онлайн 

4 Кафедра 
менеджменту 
освіти Лук’янчук Г. 
Я. 

Навчально-
методичний семінар  
«Моніторинг якості 
професійної 
діяльності  
як технологіяі 
мотиваційний 
фактор  
педагога НУШ» 

27 січня 30 online 

5 Кафедра 
менеджменту 
освіти Лук’янчук Г. 
Я. 

Навчально-
методичний семінар 
«Урок в технологіях 
критичного 
мислення: 
менеджмент, 
планування, аналіз, 
самоаналіз» 

29 січня 29 online 

6 Кафедра 
менеджменту 
освіти Лук’янчук Г. 
Я. 

Навчально-
методичний семінар 
«Моніторинг якості 
професійної 
діяльності як 
технологія і 
мотиваційний 
фактор педагога 
НУШ»  

22 лютого 22 online 

7 Кафедра 
менеджменту 
освіти Корнейко 
А.О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Моніторингові 
дослідження у 
внутрішній системі 
забезпечення якості 
освіти ЗЗСО: 
організація та 
проведення» 

12 березня 20 очна 

8 Кафедра 
менеджменту 
освіти Корнейко 
А.О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Моніторингові 
дослідження у 
внутрішній системі 
забезпечення якості 

15 березня 22 очна 



освіти ЗЗСО: 
організація та 
проведення» 

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

Навчальний 
семінар- практикум 
«Релігійний 
компонент в 
освітньому 
менеджменті:  
нормативно-
правовий аспект» 
(16 год) 

29-30 
березня 

 

48 онлайн 

10 Кафедра 
менеджменту 
освіти, Шинкарук І. 
В. 

Методичний хаб 
«Професійний 
розвиток педагогів 
в умовах 
реформування 
освітньої галузі» 

13 квітня 77 онлайн 

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

Методичний хаб 
«Професійний 
розвиток педагогів 
в умовах 
реформування 
освітньої галузі», (8 
год) Фіналісти 
ХХVI обласної 
виставки 
дидактичних і 
методичних 
матеріалів 
«Творчі сходинки 
педагогів Волині» 

14 квітня 15 онлайн 

12 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Радецька І. В. 

Семінар-практикум 
«Управління 
мотивацією 
професійної 
діяльності керівних 
та педагогічних 
кадрів ЗЗСО» (6 
год.) 

27 квітня 30 онлайн 

13 Кафедра 
менеджменту 
освіти, Шинкарук І. 
В. 

 Семінар 
«Формування та 
розвиток 
рефлексивних умінь 
педагогів. 
Створення 
портфоліо 
вчителя»  

11-13 
травня  

26 онлайн 

14 Кафедра 
менеджменту 
освіти, Шинкарук І. 

 Семінар 
«Формування та 
розвиток 

24-26 
травня  

20 онлайн 



В. рефлексивних умінь 
педагогів. 
Створення 
портфоліо 
вчителя»  

15 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Радецька І. В. 

Семінар-практикум 
«Управління 
мотивацією 
професійної 
діяльності керівних 
та педагогічних 
кадрів ЗЗСО» (6 
год.) 

25 травня 28 онлайн 

16 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Радецька І. В. 

Семінар-практикум 
«Управління 
мотивацією 
професійної 
діяльності керівних 
та педагогічних 
кадрів ЗЗСО» (6 
год.) 

31 травня 30 онлайн 

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

Навчальний тренінг 
«Медіаосвіта та 
медіаінформаційна 
грамотність в 
інноваційному 
освітньому 
менеджменті»,  
16 год 

17-18 
червня 

25 очно 

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

Навчальний тренінг 
«Медіаосвіта та 
медіаінформаційна 
грамотність в 
інноваційному 
освітньому 
менеджменті»,  
16 год 

26 -27 
серпня 

52 онлайн 

19 Корнейко А.О. Навчально-
методичний семінар 
«Моніторингові 
дослідження у 
внутрішній системі 
забезпечення якості 
освіти ЗЗСО: 
організація та 
проведення» 

10 вересня 
30 вересня 

24 онлайн 

20 Кафедра 
менеджменту 
освіти, Шинкарук І. 
В. 

Cемінар-
практикумОсвітньо-
професійна 
траєкторія педагога: 
практичний аспект 

24 вересня 33 онлайн 



21 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Радецька І. В. 

Тренінг «Серфінг 
управління як 
інноваційний 
ресурс в роботі 
керівника закладу 
освіти» (8 год.) 

29-30 
вересня 

20 онлайн 

22 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Корнейко А. О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Моніторингові 
дослідження у 
внутрішній системі 
якості освіти ЗЗСО: 
організація та 
проведення» 

01 жовтня 24 Онлайн 

23 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-
методичний семінар 
«Управління 
розвитком 
професійної 
компетентності 
педагогічних 
працівників: 
технологічний 
аспект»  

27 жовтня 36 online 

24 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-
методичний семінар 
«Урок в технологіях 
критичного 
мислення: 
менеджмент, 
планування, аналіз, 
самоаналіз» 

23 
листопада 

21 online 

25 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Радецька І. В. 

Семінар-практикум 
«Управління 
мотивацією 
професійної 
діяльності керівних 
та педагогічних 
кадрів ЗЗСО» 
(6год.) 

25 
листопада 

26 онлайн 

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

Вебсемінар-
практикум 
«Формування 
внутрішньої 
системи 
забезпечення якості 
освіти»,  
6 год 

25 – 26 
листопада 

 

26 онлайн 

27 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 

Навчально-
методичний семінар 
«Зовнішнє 

25 
листопада 

26 Онлайн 



Корнейко А. О. незалежне 
оцінювання в 
системі 
забезпечення якості 
освіти»  

28 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

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

26 
листопада 

30 Онлайн 

29 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Сертифікація 
педагогів як 
складова 
індивідуальної 
траєкторії 
професійного 
розвитку: формат, 
етапи, підготовка до 
участі»до участі» 

грудень   

2.Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників тощо 

Підготовка і проведення (члени оргкомітету та журі) фестивалю уроків КДМС 

«Використання біблійних історій в навчальному процесі»   

Лютий (ЗЗСО області / дистанційно), Рудь О. В. Сташенко М. О. 

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

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

2021»  

Березень, (ВІППО /дистанційно), Рудь О. В., Сташенко М. О. 

 Член журі всеукраїнского конкурсу авторських програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові технології в новсій школі». 

ВІППО, Остапйовський І.Є. 

Член журі другого, регіонального туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2021» у номінації «Керівник закладу освіти». 

ВІППО, Остапйовський І.Є. 

Відповідальний секретар оргкомітету та секретар журі другого (обласного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» в номінації «Керівник закладу освіти». 

ВІППО, Шинкарук І. В. 

 



3. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного пошуку 

3. Науково-методичний  супровід  організаційних  форм  проведення  учнівських  

інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів, турнірів) 

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

Всеукраїнській олімпіаді  «Юні знавці Біблії» (онлайн). 

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

5.Науково-методичний супровід інклюзивної освіти 

Участь у реалізації освітньої програми підвищення кваліфікації асистентів вчителів 

відповідно до реалізації Концепції «Нова українська школа» в загальному обсязі 60 год.  

01 – 20 листопада, ВІППО, Радецька І. В. 

 

ІV. Навчальна діяльність 

1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 

педагогічних працівників 

2. Організаційно-методичний супровід навчальної діяльності 

Організація курсів підвищення кваліфікації учителів предметів духовно-морального 

спрямування за очно-дистанційною, онлайн, очною формами (25.01 – 15.03 –  13 слухачів; 

01.03 – 05.03 – 25 слухачів; 27.09 - 01.10 – 24 слухачі) 

Протягом року, Рудь О. В. 

Організація курсів підвищення кваліфікації учителів за освітньою програмою  

«Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність вчителя нової української школи» за 

очною і онлайн формою (22.06 – 25.06 – 21 слухач; 25.10 – 28.10 – 16 слухачів). 

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

Консультування керівників та педагогів навчальних закладів освіти Волинської 

області (за запитами) та індивідуальне консультування педагогів під час проходження 

ними курсів підвищення кваліфікації. Розробка та оновлення навчально-методичних 

комплексів для очного / дистанційного навчання.  

Наповнення і систематичне оновлення навчально-методичного забезпечення 

дисциплін та спецкурсів:» Формування медіакомпетентності педагогічних працівників у 

системі післядипломної освіти», «Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність: освітні 

категорії та виклик часу», «Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність вчителя НУШ», 

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

релігійного компоненту в освітньому менеджменті», «Міжконфесійні специфіка 

християнської етики», для очної та очно-дистанційної форм навчання.  

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



 

V. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 

1. Координація  дослідно-експериментальної роботи:  

 а) всеукраїнського рівня 

№ 
з/
п 

Тема 
дослідження 

Заклад освіти, 
ПІБ 
відповідального 
виконавця 

Науковий 
керівник, 
координато
р ІМЗО 

Наказ, яким 
затверджен 
експеримен
т, строки 
проведення 

Очікувані 
результати 

1 «Стандартизац
ія 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 
ступенів – 
дитячий садок» 
Любешівського 
району 
Волинської 
області (Данилик 
Руслана 
Петрівна) 

Науковий 
керівник 
експеримент
у: 
Любов 
Антонівна 
Найдьонова,  
доктор 
психологічни
х наук, член-
кореспонден
т Інституту 
соціальної та 
політичної 
психології 
НАПН 
України 

(Координатор: 
Рудь О.В.) 
  

Наказ 
МОН 
України від 
18 серпня 
2017 року  
№ 1199 
 
2017-
2022рр. 
 
 
 

Перевірка 
результативності 
вітчизняної моделі 
наскрізної 
медіаосвіти та 
підвищення рівня 
медіакомпетентнос
ті педагогів і 
учнів.  
 

 



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 

Науков
ий 
керівн
ик 
(ПІБ, 
посада, 
наук. 
ст., 
вчене 
звання) 

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

Директ
ор 
експери
менталь
ного 
ЗЗСО 
(ПІБ) 
 

Термін 
проведе
ння; 
етап 
експери
менту 
терміни 

Стислий 
зміст 
результатів 
за рік (2-3 
речення) 

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

Комуна
льний  
заклад 
ЗСО  
«Луцьк
ий 
ліцей  
№ 28 
Луцької  
міської 
ради   

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

Лук’ян
чук Г. 
Я., ст. 
викл. 
кафедр
и 
менед
жмент
у 
освіти 

Корнейк
о А. О., 
к. іст. н., 
доцент 
кафедри 
менедж
менту 
освіти 

Євтуши
н М. В. 

2016–
2021 рр.  
ІІІ 
(узагаль
нювальн
ий)  
етап;  
вересень 
2020 р. –   
червень 
2021 р. 

Завершено 
дослідно-
експеримент
альну 
роботу з 
теми; 
узагальнено 
матеріали 
дослідження
; видано 
збірку 
матеріалів 
дослідно-
експеримент
альної 
роботи 

2 «Впров
адженн
я 
дистанц
ійної  
освіти в 
умовах 
інновац
ійного  
освітнь
ого 
середов
ища  
вечірнь
ої 
(змінної
) 
школи» 

«Луцьк
а 
вечірня  
(змінна) 
школа  
Луцької 
міської  
ради» 

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

Лук’ян
чук Г. 
Я., ст. 
викл. 
кафедр
и 
менед
жмент
у 
освіти 

Корнейк
о А. О., 
к. іст. н., 
доцент 
кафедри 
менедж
менту 
освіти 

Левченк
о Ю. І. 

2017–
2022 рр.  
ІІ 
(формув
альний) 
етап;  
вересень 
2018 р. –  
серпень 
2021 р. 

Розроблено 
та 
впроваджен
о модель 
дистанційно
ї освіти; 
експеримент
ально 
апробовано 
модель 
професійног
о розвитку 
педагога в 
умовах 
інноваційно
го 
освітнього 
середовища 
в програмі 
«Персонал-
ψ». 
Здійснено 
експеримент



альне 
впроваджен
ня системи 
мережевих 
ресурсів у 
дистанційно
му навчанні 
(G Suite for 
Education). 

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

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

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

Лук’ян
чук Г. 
Я., ст. 
викл. 
кафедр
и 
менед
жмент
у 
освіти 

Корнейк
о А. О., 
к. іст. н., 
доцент 
кафедри 
менедж
менту 
освіти 

Масини
к А. В. 

2017–
2022 рр.  
ІІ 
(формув
альний) 
етап;  
вересень 
2018 р. –  
серпень 
2021 р. 

 Проведено 
психологічн
і 
дослідження 
готовності 
педагогів до 
впроваджен
ня моделі 
формування 
національно
го 
виховання 
учнів, 
проаналізов
ано рівень 
національно
го 
виховання 
через 
систему 
«Універсал-
онлайн».  

 Розроблено 
експеримент
альні освітні 
програми 
для 
формування 
національно
ї свідомості 
здобувачів 
освіти та їх 
батьків. 

4 Формув
ання 
корпора
тивної 
культур
и 
навчаль
ного 
закладу 
в 

Комуна
льний 
заклад 
«Луцьк
ий 
навчаль
но-
виховни
й 
комплек

Наказ 
управлін
ня 
освіти, 
науки та 
молоді 
Волинсь
кої ОДА 
№710 
від 29 

Радець
ка 
Ірина 
В’ячес
лавівн
а, 
доцент 
кафедр
и 
менед

Андрейч
ин 
Світлана 
Ростисла
вівна, 
завідува
ч центру 
практик
ної 
психоло

Леуш 
Іван 
Олександ
рович  

Листопа
д 2016 р. 
– 
серпень 
2021 р.; 
ІІІ етап –
серпень 
2020 р. – 
серпень 
2021 р. 

Розроблено 
методичні 
рекомендаці
ї щодо 
впроваджен
ня 
напрацьован
ої моделі 
корпоративн
ої культури 



умовах 
інновац
ійного 
освітнь
ого 
простор
у 

с № 26 
Луцької 
міської 
ради 
Волинс
ької 
області
» 

грудня 
2016 р. 

жмент
у 
освіти 
ВІПП
О, 
кандид
ат 
еконо
мічних 
наук, 
доцент 

гії і 
соціальн
ої 
роботи 
ВІППО;
Матвійч
ук Ольга 
Степанів
на, 
завідува
ч центру 
практич
ної 
психоло
гії і 
соціальн
ої 
роботи 
управлін
ня 
освіти 
Луцької 
ОТГ 

(заверша
льний) 

закладу 
освіти 
Подано на 
затвердженн
я проєкт 
Етичного 
кодексу 
НВК.Робота 
STEM-
лабораторії. 
Закдад став 
переможцем 
конкурсу 
освітніх 
проектів. 
Проведено 
низку 
семінарів-
практикумів
, семінарів-
тренінгів, 
постійно-
діючих 
семінарів з 
проблеми 
ДЕР. 

5 «Духов
но-
мораль
не 
вихован
ня як 
фактор 
формув
ання 
життєви
х 
компете
нтносте
й 
школярі
в» 

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

Наказ 
управлін
ня 
освіти і 
науки 
Волин 
ської 
облдерж 
адмініст
ації № 
375 від 
12.06.20
17 р.). 
 
 

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

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

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

Вересен
ь 2017 
р.– 
вересень 
2022р. 
Реалізац
ія ІІІ 
етапу 
ДЕР 
(вересен
ь 2020 
р.– 
вересень 
2022р) 
 
 

Виконання 
програми та 
плану заходів 
ІІІ етапу ДЕР: 
систематизація 
результатів ІІ  
етапу  ДЕР;-
 комплексне 
оцінювання 
ефективності 
впровадження 
експериментал
ьної моделі;-
 внесення 
коректив і 
відповідних 
змін до умов 
реалізації 
духовно-
морального 
виховання як 
інструментарі
ю формування 
компетентност
ей учнів НУШ.



2. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проєктна діяльність 

3. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних 

інновацій. 

 

VІ. 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): 

45 

2 електронні документи   
3 інформаційні системи   
4 електронні дидактичні демонстраційні матеріали  31 
5 комп'ютерний тест  8 
6 кількість діючих віртуальних педагогічних спільнот: 4 
7 кількість діючих освітніх Інтернет-клубів  
8 кількість інших форм дистанційної освіти 

з них: 
2 

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. 

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 

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

розвиток віртуальних педагогічних спільнот:  

4. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього 

контенту 

Лекція-презентація «Атестація шкільних бібліотекарів» для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів (Лук’янчук Г. Я.) 

Лекція-презентація «Наскрізний освітній процес на основі цінностей» для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації вихователів ГПД, вихователів спец закладів, керівників 



гуртків, педагогів-організаторів, заступників директорів закладів освіти з виховної 

роботи(Лук’янчук Г. Я.) 

Лекція-перзентація «Менеджмент уроку в технологіях критичного мислення» для 

слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, вчителів-

предметників, керівників ЗЗСО  (Лук’янчук Г. Я.) 

Лекція-презентація «Інтегрований курс «Культура добросусідства» як засіб 

управління розвитком соціальної, громадянської та міжкультурної компетентностей 

суб’єктів освітнього процесу» для вчителів початкових класів (Лук’янчук Г. Я) 

Розробка, наповнення та адміністрування електронного освітнього контенту 

«Медіаосвіта» https://sites.google.com/view/media2021rud/ 

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

Розроблено електронні демонстраційні матеріали для слухачів очної, очно-

дистанційної та дистанційної форм навчання: 1) для керівників ЗЗСО та їх заступників 

лекцію-презентацію «Фінансово-господарська діяльність керівника ЗЗСО»; 2) для 

директорів ЗДО лекцію-презентацію «Креативний менеджмент як модель інноваційного 

розвитку закладу овіти»; 3) для слухачів інклюзивної освітньої галузі лекцію-презентацію 

«Основні завдання, ролі й функції вчителя та асистента вчителя в інклюзивному класі»; 4) 

для слухачів інклюзивної освітньої галузі презентацію практикуму «Основні завдання, 

ролі й функції вчителя та асистента вчителя в інклюзивному класі. Робота у єдиній 

команді. Спільне викладання.»  

Протягом року, Радецька І. В. 

VІІ. Міжнародна діяльність 

1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями   

1.1. Участь у міжнародних проєктах і заходах 

№ 
з/п 

Учасники (ПІБ 
працівника 
інституту та 

термін 
перебування 

Закордонна 
установа Мета Результат 

1 Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 
(протягом року) 
 

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

Участь у проєкті 
«Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність». 
(Інтегрування 
медіаграмотності в 
систему 
післядипломної 
педагогічної освіти) 

Реалізація 
завдань 
проекту. 
Розроблені ОП 
та НМК з теми 
 



України та 
Академією 
Української преси.  

2 Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 
(протягом року) 
 

Friedrich Naumann 
Foundation Ukraine 
and Belarus.  

Розвиток професійних 
компетентностей 
участю у тренінгах і 
навчальних семінарах 
з розвитку МІГ 

Інтегрування 
МІГ у систему 
післядипломної 
педагогічної 
освіти 

3 Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 
(протягом року) 
 

Deutsche Welle 
Akademie  

Участь у тренінгах, 
науково-практичних 
конференціях, інших 
заходах з метою 
розвитку 
медіаінформаційної 
компетентності 

Інтегрування 
МІГ у систему 
післядипломної 
педагогічної 
освіти 

2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 
2.1. Перелік інноваційних проєктів міжнародного рівня 

№ 
з/п 

Назва 
проєкту 

Організатор Учасники, 
залучені до 

проєкту 
 

Обласний 
координатор  

(ПІБ, 
посада) 

Завдання/Результати 

1 «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,  
заступник 
директора 
з науково-

педагогічної 
діяльності 

Волинського 
ІППО, 
доктор 

історичних 
наук, 

професор 

Розвиток 
медіакомпетентності. 
Інтегрування 
медіаосвіти у систему 
підвищення 
квалівікації 
педагогічних 
працівників  

2  «Світова 
історія: 
відомі 
особистості»  

Міжнародний 
історичний 
біографічний 
інститут з 
фінансовою 
підтримкою 
ОАЄ, США, 
Італії, Китаю 
та Ізраїлю 
(Дубаї-Нь’ю 
Йорк-Рим-

Радецька І. 
В., кандидат 
економічних 
наук, доцент 

Недужко Ю. 
В., доктор 
історичих 
наук, 
професор 
Міжнародного 
історичного 
біографічного 
інституту 
(Дубаї-Нь’ю 
Йорк-Рим-

сертифікат № 189 від 
29.03.2021 р. 
засвідчує отримання 
дослідницького 
гранту і підтверджує 
активну участь у 
статусі виконавця у 
міжнародному 
науковому проєкті  



Єрусалим-
Пекін), 
керівник 
проекту 
professor 
Binne de 
Haan  

Єрусалим-
Пекін) 

 
VІІІ. Моніторинг якості освіти регіону 

 1. Моніторинг освітньої діяльності: (зазначити результати) 

а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях;  

Координація заходів пілотного етапу міжнародного моніторингового дослідження 

PISA-2022 у Волинській області. 

Збір та узагальнення інформації про заклад освіти – пункт проведення дослідження в 

області та учасників моніторингу. (01-26 лютого). 

Підбір старших інструкторів та адміністраторів з комп'ютерного оцінювання PISA-

2022. (01-20 березня). 

Організація онайн-навчання відповідальних за пункти тестування, старших 

інструкторів та адміністраторів з комп'ютерного оцінювання пілотного етапу PISA-2022 

(24-25 березня). 

Проведення вебінару «PISA-2022: пілотний етап. Сценарій з проведення тестування 

в закладі освіти» (12 квітня, ВІППО) 

Проведення пілотного етапу міжнародного моніторингового дослідження PISA-2022 

на базі Комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №22 – ліцей Луцької міської ради Волинської області"» (58 

учасників) 15 квітня. 

 Корнейко А. О. 

б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях;  

Участь у проведенні основного етапу другого циклу Всеукраїнського 

моніторингового дослідження якості початкової освіти у закладах освіти області. (Наказ 

ВІППО від 19 березня 2021 р. №65-од; Озерянська філія Комунальний ОЗ «Купичівський 

ліцей» Турійського району Волинської області; (20 квітня) 

Участь у проведенні сертифікації вчителів початкових класів. (Наказ Державної 

служби якості освіти України від 17 вересня 2021 року No 01-11/62). 

Лукянчук Г. Я.  



Участь у проведенні другого циклу Всеукраїнського моніторингового дослідження 

якості початкової освіти у ЗЗСО області. (21.04.2021 р., ЗОШ І ступеня с. Доманово 

Ратнівського району, на виконання наказу ВІППО від 19.03.2021 № 65-од.) 

Квітень, Шинкарук І. В.  

2. Локальні моніторингові (соціологічні) дослідження 

 3. Експертно-аналітична діяльність. Апробація навчальної літератури 

 4. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

 

ІХ. Інформаційно-видавнича діяльність 

1. Робота бібліотеки 

2. Видавнич діяльність 

2.1. Публікації  працівників кафедри (відділу, центру) 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я по батькові Кількість публікацій Педагогічний 
пошук 

 Сташенко Михайло Олександрович 4 2 

 Гребенюк Арсен Вікторович 5 2 

 Корнейко Алла Олександрівна 5 1 

 Лук᾽янчук Галина Ярославівна 2 1 

 Остапйовський Ігор Євгенович 11 1 

 Радецька Ірина В’ячеславівна 8  1 

 Рудь Оксана Володимирівна 4 1 

 Шинкарук Ірина Вікторівна 4 - 

  
2.2. Зведені показники інформаціно-видавничої діяльності працівників Інституту в 

2021 році 

Інформаційно-видавнича діяльність Кількісний прояв показника 

всього підготовлено до друку видань  

з них: 

45 

монографії   

підручники  

посібники  

навчально-методичні комплекси  

програми 12     

методичні рекомендації 1 

буклети  



наукові статті 23 

методичні статті 5 

збірники наукових праць 2 

збірники тез конференцій  

Інше (обов’язково зазначити) 2 

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

Програма спецкурсу «Фінансово-господарська діяльність керівника ЗЗСО», укладач: 

Радецька І. В., к.е.н., доц. кафедри менеджменту освіти ВІППО (рішення вченої ради 

ВІППО від 16.09.21 р., протокол № 5) 

Програма спецкурсу «Менеджмент уроку в технологіях критичного мислення» 

укладач: Лукянчук Г. Я., ст. викл. кафедри менеджменту освіти ВІППО (рішення вченої 

ради ВІППО від 18.11.21 р., протокол № 6) 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Моніторингові дослідження у 

внутрішній системі якості освіти ЗЗСО: організація та проведення», укладач: Корнейко А. 

О., к.і.н., доц. кафедри менеджменту освіти ВІППО (рішення вченої ради ВІППО від 

18.11.21р., протокол № 6 ) 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Сертифікація педагогів як 

складова індивідуальної траєкторії професійного розвитку: формат, етапи, підготовка до 

участі», укладач: Корнейко А. О., к.і.н., доц. кафедри менеджменту освіти ВІППО 

(рішення вченої ради ВІППО від 18.11.21 р., протокол № 6). 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Зовнішнє незалежне 

оцінювання в системі якості освіти: управлінський аспект», укладачі: Корнейко А. О., 

к.і.н., доц. кафедри менеджменту освіти ВІППО, Остапйовський І. Є., к.п.н., доц. кафедри 

менеджменту освіти ВІППО (рішення вченої ради  ВІППО від 18.11.21 р., протокол № 6) 

Програма спецкурсу «Технологія праці менеджера освіти», укладачі: Остапйовський 

І. Є., к.п.н., доц. кафедри менеджменту освіти ВІППО, Радецька І. В., к.е.н., доц. кафедри 

менеджменту освіти ВІППО (рішення вченої ради ВІППО від 18.11.21 р., протокол № 6) 

Програма спецкурсу «Інтегрований курс «Культура добросусідства» як засіб 

управління розвитком соціальної, громадянської та міжкультурної компетентностей 

суб’єктів освітнього процесу», укладач: Лукянчук Г. Я., ст. викл. кафедри менеджменту 

освіти ВІППО (рішення вченої ради ВІППО від 28.12.21 р., протокол № 7) 

Програма спецкурсу «Наскрізний виховний процес на основі цінностей», укладач: 

Лукянчук Г. Я., ст. викл. кафедри менеджменту освіти ВІППО (рішення вченої ради 

ВІППО від 28.12.21 р., протокол № 7) 



Освітня програма тренінгу «Серфінг управління як інноваційний ресурс в роботі 

керівника закладу освіти», укладач: Радецька І. В., к.е.н., доц. кафедри менеджменту 

освіти ВІППО (рішення вченої ради ВІППО від 28.12.21 р,. протокол № 7) 

Освітня програма семінару-практикуму «Управління мотивацією професійної 

діяльності керівних та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти», укладач: 

Радецька І. В., к.е.н., доц. кафедри менеджменту освіти ВІППО (рішення вченої ради 

ВІППО від 28.12.21 р., протокол № 7) 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Контрольно-аналітична 

діяльність педагога НУШ», укладачі: Остапйовський І. Є., к.п.н., доц. кафедри 

менеджменту освіти ВІППО, Радецька І. В., к.е.н., доц. кафедри менеджменту освіти 

ВІППО (рішення вченої ради ВІППО від 28.12.21 р., протокол № 7). 

Освітня програма навчально–методичного семінару «Професійне спілкування 

педагога НУШ», укладач: Остапйовський І. Є., к.п.н., доц. кафедри менеджменту освіти 

ВІППО (рішення вченої ради  ВІППО від 28.12.21 р., протокол № 7) 

Методичні рекомендації 

Методичні рекомендації до семінарів-практикумів, тренінгів «Управління 

мотивацією професійної діяльності керівних та педагогічних кадрів закладів освіти» / 

упорядн. Радецька І. В., Луцьк: ВолиньПоліграф, 2021. 62 с. (протокол № 6 від 18 

листопада, Радецька І. В.). 

Буклети 

Наукові статті 

Михайло Сташенко. Упрaвлiнськi рiшення у стaнoвленнi якiснoї шкoли.  

Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi oсвiти ЗЗСO : матеріали 

iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / упорядн. Сташенко М. О. Луцьк: ВIППO, 

2021. 116 с. С. 19-24. 

Михайло Сташенко, Оксана Рудь. Прo змiстoвi аспекти прoфесiйнoгo рoзвитку 

керiвникiв ЗЗСO в умoвах рефoрмування. Науково-методичний журнал «Педагогічний 

пошук»  Луцьк: ВІППО, 2021 (112). № 4. 38-40 (електронна версія) 

Михайло Сташенко, Оксана Рудь. Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність в 

інноваційному освітньому менеджменті. Організаційні та управлінські моделі медіаосвіти 

Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія навчального середовища: 

освітні категорії та виклик часу : матеріали Всеукр. інтернет-конференції (Луцьк, 26 

жовтн. 2021 р.) / упорядн. Рудь О.В., [Ел. збірник].  Луцьк: ВІППО, 2021. 96 с. С. 37 – 48 

Оксана Рудь. Медiaiнфoрмaцiйнa кoмпетентнiсть керiвникa  як фaктoр зaбезпечення 

якoстi oсвiти ЗЗСО Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi 



oсвiти ЗЗСO : матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / упорядн. Сташенко 

М. О. Луцьк: ВIППO, 2021.  116 с. С. 75-79 

Гребенюк А. В. «Напіврозпад фактів» як проблема та стимул розвитку сучасної 

середньої освіти. Науково-методичний журнал «Педагогічний пошук»  Луцьк: ВІППО, 

2021 №1 (109). С. 6-9. 

Гребенюк А. В. Концепція «напіврозпаду фактів» в оновленні змісту педагогічної 

освіти.  Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення: збірник тез 

доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Одеса, 30 квіт. 2021 

р.) Одеса, «Астропринт», 2021. С. 132-136. 

Гребенюк А. В. Особливості нетворкінгу в колективі педагогів ЗЗСО. Упрaвлiнськi 

прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi oсвiти ЗЗСO : матеріали iнтернет-

кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / упорядн. Сташенко М. О. Луцьк: ВIППO, 2021. 116 с.  

С. 25-33. 

Гребенюк А. В. Україномовна локалізація інтерактивних творів: освітній контекст. 

Михайло Грушевський і становлення української державності : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (29 вересня 2021) ТОКІППО. С.59-64 

Корнейко А. О. Моніторингові дослідження в управлінській діяльності керівника 

ЗЗСО. Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi oсвiти ЗЗСO : 

матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / упорядн. Сташенко М. О.  Луцьк: 

ВIППO, 2021. 116 с. С. 40-46. 

Корнейко А. О. Моніторингова складова професійної компетентності менеджера 

освіти. Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності 

керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації 

післядипломної освіти : електрон. зб. тез І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. з міжнар. 

участю (Полтава – Київ, 19 листопада 2021 р.) / упорядн. : Н. І. Білик, В. В. Зелюк; за наук. 

ред. М. О. Кириченка. Полтава : ПОІППО, 2021. Вип. 1. 154 с. C. 129-133.  

Корнейко А. Моніторингова компетентність менеджера освіти // Матеріали 

Всеукраїнської 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» (до 80-річчя МОІППО) : тези доповідей 

Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Миколаїв, 25 листопада – 24 грудня 2020 р.).  

Миколаїв : ОІППО, 2021. 136 с. С. 42-47. 



Галина Лук’янчук. Професійний стандарт вчителя: об’єктивність оцінки 

педагогічної діяльності Науково-методичний журнал «Педагогічний пошук»  Луцьк: 

ВІППО, 2021. № 3 (111). С. 12-14 (електронна версія) 

Галина Лук’янчук. Фактори ефективного управління професійним розвитком 

педагогічних працівників. Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи 

якoстi oсвiти ЗЗСO : матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / упорядн. 

Сташенко М. О. Луцьк: ВIППO, 2021. 116 с.  С. 51-56 

Остапйовська Т., Остапйовський І. Використання інтерактивних технологій у 

підготовці майбутніх педагогів до викладання математики у початковій школі. 

Acta Paedagogika Volynienses. Випуск 1, 2021.С. 73-78. 

Остапйовський І., Остапйовська Т. Батьківська школа як важливий чинник 

забезпечення партнерської взаємодії закладу освіти й сім’ї в спадщині В.О. 

Сухомлинського. Acta Paedagogika Volynienses. Випуск 2, 2021.С. 113-120. 

Остапйовський І.Є. Розвиток принципу народності виховання у творчому доробку 

К.Д. Ушинського. Зб. наук. пр. : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки, 

соціальної роботи та спеціальної освіти» (11 травня 2021 р.) / за ред. В. З. Антонюка, С. 

Ю. Чернети, Н. І. Корпач. – Луцьк : Вежа-Друк. – 2021. С. 131 -134. 

Остапйовський І., Остапйовська Т. Готовнність педагогів до профілактики булінгу в 

закладах освіти. Науково-методичний журнал «Педагогічний пошук»  Луцьк: ВІППО, 

2021 № 4 (112) (прийнято до друку). 

Ірина Радецька Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти – від 

ідеї до практики в Україні Науково-методичний журнал «Педагогічний пошук»  Луцьк: 

ВІППО, 2021.  № 2 (110). С. 33-36. (електронна версія). 

Ірина Радецька Розвиток економічної компетентності керівників ЗЗСО в умовах 

фінансової самостійності Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi 

oсвiти ЗЗСO : матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / упорядн. Сташенко 

М. О. Луцьк: ВIППO, 2021. 116 с. С. 66-74. 

Шинкарук І. В. Інноваційна компетентність керівника ЗЗСО як складова його 

безперервного професійного розвитку. Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї 

системи якoстi oсвiти ЗЗСO : матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / 

упорядн. Сташенко М. О. Луцьк: ВIППO, 2021. 116 с. С. 101-105. 

Шинкарук І. В. Інноваційна компетентність як складова безперервного професійного 

розвитку педагога. VII Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта 



нового сторіччя: досягнення та перспективи» : Електронний збірник наукових праць 

ЗОІППО – № 3(45) – 2021. 

Шинкарук І. В.  Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагога в умовах 

дистанційного навчання. Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія 

навчального середовища: освітні категорії та виклик часу: матеріали Всеукр. інтернет-

конференції [Ел.видання] / упорядн. Рудь О.В., Луцьк: ВІППО, 2021. 96  с. С. 92-95.  

Шинкарук І. В. Розвиток інноваційної компетентності педагога як один із напрямів 

роботи регіональних шкіл новаторства. Мережа шкіл новаторства України: розвиток 

професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у 

контексті реалізації післядипломної освіти: електрон. зб. тез І Всеукр. наук.-практ. 

онлайн-конф. з міжнар. участю (Полтава – Київ, 19 листопада 2021 р.) / упоряд. : Н. І. 

Білик, В. В. Зелюк; за наук. ред. М. О. Кириченка. Полтава : ПОІППО, 2021. Вип. 1. 154 с. 

 Методичні статті 

Сташенко М. О., Трачук Т. В. Оптимізаційні задачі на уроках геометрії/ 

Педагогічний пошук : Науково-методичний журнал № 1 (109), 2021, С. 53 – 56. 

Корнейко А. О. Організація, проведення та динаміка результатів ЗНО–2021 у 

Волинській області. Педагогічний пошук : Науково-методичний журнал. 2021. № 4 (112). 

(у співавторстві). 

Остапйовський Ігор. А.С. Макаренко про батьківський авторитет. Дошкільна освіта 

: теорія, методика, інновації: Матеріали І Всеукраїнської науково – практичної інтернет – 

конференції (Луцьк, 15 січня 2021 року). Луцьк, 2021. С. 71 -74. 

Остапйовський ігор. А.С. Макаренко про керівництво батьків грою дітей 

дошкільного віку. Освіта дітей раннього та дошкільного віку в Україні: сучасний стан і 

перспективи розвитку : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (10–12 

червня 2021 року) [Текст] / за заг. ред. О. С. Семенова. Луцьк : ФОП Іванюк В. П., 2021. 

С.109 – 112. 

Ігор Остапйовський. Контроль навчально-пізнавальної діяльності школярів як 

необхідна умова забезпечення якості освіти. Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi 

внутрiшньoї системи якoстi oсвiти ЗЗСO : матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 

2021 р.) / упорядн. Сташенко М.О. Луцьк: ВIППO, 2021. 116 с. С.63-66. 

Збірники наукових праць  наук.-практ. конф., 18 лютого 2010 р. /  

Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi oсвiти ЗЗСO : 

матеріали iнтернет-кoнференцiї (Луцьк, 19 тр. 2021 р.) / упорядн. Сташенко М. О. Луцьк: 

ВIППO, 2021. 116 с. 



Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія навчального 

середовища: освітні категорії та виклик часу:  матеріали Всеукр. інтернет-конференції / 

упорядн. Рудь О.В., [Ел. збірник].  Луцьк: ВІППО, 2021. 96  с. 

https://drive.google.com/file/d/18B3Zk28IBHIdYolc6qaow2NGrYKrf4Jp/view 

Збірники тез конференцій 

Інше 

Збірник методичних матеріалів для педагогів курсів духовно-морального 

спрямування (за результатами обласного етапу ХVІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року з предметів духовно-морального спрямування – 2021») / упорядн./вступ Рудь О. В., 

Сташенко М. О.  [Ел. збірник].  Луцьк : ВІППO, 2021. 100 с. 

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

Організація та проведення ЗНО у Волинській області у 2020 році : інформація та 

аналітика / авт.-упорядники: А. О. Корнейко, Р. С. Кутовий. Луцьк : ВІППО, 2021. 50 с.  

 

3. Популяризація діяльності  Інституту на освітянських  виставках, у засобах 

масової інформації та на телебаченні 

3.1. Виставкова діяльність: 

Участь у ХХV обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки 

педагогів Волині» (Нагороджено Дипломами управління освіти і науки Волинської ОДА 

ІІ ступеня, Наказ № 117 від 09 квітня 2021 р. – Сташенко М. О., Рудь О.В., Радецька І. В. та 

Подякою ВІППО – Сташенко М. О., Грамотою ВІППО – Рудь О. В, Наказ № 114-од від 20 

травня 2021 р.): 

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. 

Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін : 

зб. м-лів інтернет-конференції / упорядн. Сташенко М. О., Луцьк: ВІППО, 2020. С 105-

112. 

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. 

Ірина Радецька. Корпоративна культура як управлінська проблема : зб. діагностик, 

опитувальників та практичних завдань / упорядн. Радецька І. В., Луцьк: ВолиньПоліграф, 

2020. 72 с.  



3.2. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень діяльності 

№ 
з/п 

Назва ЗМІ Дата публікації 
(передачі тощо) 

Назва матеріалу 

 Інтернет-видання 
«MEDIASAPIENS»  
© 2021 проект  
ГО «Детектор медіа» 

20.07.2021 Ольга Беца 
«Людство тоне в океані 

інформації, є об’єктом 
впливу й маніпуляцій» 

 Інтернет-портал 
«Медіаосвіта та 
медіаграмотність» 
 

06.07.2021 Пресслужба АУП  
««Мандрівна» Літня 

школа на Бойківщині» 

 Сайт © 2021 Міністерство 
освіти і науки України 

02.11.2021 Пресслужба МОН 
України «З нагоди 
глобального тижня медіа та 
інформаційної грамотності 
відбулась тематична 
онлайн-конференція» 
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