
Звіт про роботу  
кафедри менеджменту освіти  

у 2022 році 
 

2. Засідання вченої ради 
- Про завершення 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» (травень, Лук’янчук Г. Я.) 

- Про завершення дослідно-експериментальної роботи з теми «Впровадження 
дистанційної освіти в умовах інноваційного освітнього середовища закладу загальної 
середньої освіти» в комунальному закладі загальної середньої освіти «Луцький 
інституційний ліцей № 8 Луцької міської ради Волинської області» (травень, Лук’янчук Г. 
Я.) 

- Про розвиток інноваційної компетентності педагога в умовах дистанційного 
навчання (червень, Шинкарук І. В.) 

- Про завершення дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Духовно-
моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей школярів» у 
Столинсько-Смолярській гімназії Рівненської ТГ Волинської області (вересень, Рудь О. 
В.). 

3. Засідання науково-методичної ради 
 

ІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
1. Науково-дослідна тема Волинського ІППО. 
За II (формувальним) етапом реалізації проєкту «Проєктування інноваційного 

середовища післядипломної освіти як умова реалізації індивідуальної освітньої траєкторії 
педагога» кафедрою менеджменту освіти: 

Гребенюк А. В.: Здійснено дослідження відповідності української системи освіти 
критеріям «суспільства знань», у якому знання є головним ресурсом для адаптації 
суспільства як соціального організму. В публікаціях «Суспільство знань як основа 
відновлення української освіти» та «Особливості освіти в суспільстві знань» висвітлено 
важливість індивідуального внеску педагога для реалізації цієї мети. 

Корнейко А.О.: Окреслено проблему особистісної готовності педагога до 
безперервного професійного саморозвитку за індивідуальною освітньою траєкторією, 
його здатності визначити проблеми та напрями власного фахового самовдосконалення.  

Зроблено висновок про наявність зовнішніх (освітнє середовище післядипломної 
освіти) та внутрішніх (особистісна готовність до професійного саморозвитку) чинників 
впливу на процеси моделювання та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, їх 
взаємну детермінантність та  функціональну взаємодію. 

Зроблені теоретичні висновки та узагальнення апробовано під час тематичних 
обговорень в ході навчально-методичного семінару «Сертифікація педагогів як складова 
індивідуальної траєкторії професійного розвитку: формат, етапи, підготовка до участі» 
(розробник програми А. О. Корнейко). 

Остапйовський І. Є.: Проведено констатувальний і розпочато формувальний етапи у 
реалізації індивідуальної теми «Теоретико-прикладні аспекти менеджменту персоналу 
освітніх закладів». Найважливіші результати науковго пошуку відображено у таких 
публікаціях: 

1. Ігор Остапйовський, Тетяна Остапйовська. Використання управлінського циклу в 
навчальному процесі підготовки вчителя початкової школи. Acta Paedagogiсa Volynienses, 
випуск 2, 2022. С. 125 – 129. (категорія Б) 



2. Ігор Остапйовський, Тетяна Остапйовська. Підготовка майбутнього вчителя до 
використання самоменеджменту в процесі вивчення педагогічних дисциплін. Acta 
Paedagogica Volynienses, випуск 3, 2022. С. 68–73. (категорія Б) 

3. Остапйовський І.Є., Остапйовська Т.П. Готовнність педагогів до профілактики 
булінгу в закладах освіти. Педагогічний пошук. № 1 (113).  2022. С. 6 -8.  

4. Остапйовський Ігор, Остапйовська Тетяна. Ділове спілкування в діяльності 
педагога Нової української школи. зб. наук. пр. : матеріали ХІІІ Міжнародної 
науковопрактичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми 
педагогіки, соціальної роботи та соціального забезпечення» (18 травня 2022 р.) / за ред. В. 
З. Антонюка, С. Ю. Чернети та ін.. Луцьк, 2022. С. 154 -158. 

5. Ігор Остапйовський. Педагогіка партнерства як важлива умова розвитку закладу 
освіти. Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. м-лiв наук.-
практ. кoнференцiї / упoрядн. Стaшенкo М. O., Луцьк: ВIППO, 2022. С. 20 -23. 

Радецька І. В.: Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії професійного 
розвитку педагогів апробовано освітні програми підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників та керівників закладів освіти: навчально-методичнй семінар «Контрольно-
аналітична діяльність педагога НУШ», 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» та освітні програми спецкурсів: «Фінансово-господарська діяльність керівника 
ЗЗСО», «Технологія праці менеджера освіти».  

Результати дослідження висвітлено у публікаціях:  
1. Радецька І. В. Економічна компетентність керівника закладу загальної середньої 

освіти – необхідна вимога сьогодення. Неперервна освіта як засіб професійного 
зростання педагога (м. Тернопіль, Україна, 25 лютого 2022 року) : науковий, методичний, 
інформаційний зб. ТОКІППО / редкол.О. М. Петровський та ін. Тернопіль : ТОКІППО, 
2022. С. 220-227. URI: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/6082  

2. Радецька І. В. Кошторис закладу загальної середньої освіти: формування, контроль 
і ревізія. Педагогічний пошук: Науково-методичний журнал ВІППО. 2022. № 2 (114). С. 37-
39. URL: https://drive.google.com/file/d/1I0ly5dS3Yp-uG9nXn6wDAWAIDpoK8zUb/view  

3. Радецька Ірина Фінансова автономія як шлях до ефективного менеджменту 
закладу освіти. Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. м-лiв 
наук.-практ. кoнференцiї / упoрядн. Стaшенкo М. O. Луцьк : ВIППO, 2022. С. 23-33. URL: 
https://sites.google.com/view/31-05-2022-
kmo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0  

4. Радецька Ірина Формування фінансової культури та економічної компетентності 
менеджерів освіти в умовах НУШ. Формування громадянської культури в новій 
українській школі : традиційні та інноваційні практики : збірник наукових статей / За заг. 
ред. Г. Л. Єфремової, С. М. Луценко. Суми, 2022. URL: https://cutt.ly/wJ9OZAJ  

5. Радецька І. В. Вплив корпоративної культури на систему розвитку персоналу 
освітньої організації. Педагогічний пошук: Науково-методичний журнал ВІППО. 2022. № 4 
(116). С. 25-29. URL:  

Рудь О. В. : Узагальнено, що індивідуальна освітня траєкторія розбудови 
медіаінформаційної компетентності керівника закладу освіти фокусує увагу на: 

усвідомленні переваги МІГ: 
1. У процесі вивчення та викладання МІГ озброює педагогів широкими 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 

  умовах для повноцінного використання переваг МІГ:  
1. Медійна та інформаційна грамотність повинні сприйматися як єдине ціле і 

включати в себе комплекс компетентностей (знання, навички, ставлення). 
2. Навчальна програма МІГ повинна підготувати педагогів до викладання медійної 

та інформаційної грамотності, передачі учням життєво необхідних навиків, які дозволять 
їм взаємодіяти з медійними та інформаційними каналами, як це належить робити 
самостійним і думаючим молодим громадянам. 

3. Громадяни повинні знати, де можна знайти і як отримати інформацію, а також як 
її створювати. 

4. Необхідно забезпечити рівний доступ до інформації для жінок і чоловіків, а також 
маргінальним групам населення, особам з обмеженими фізичними можливостями, 
корінному населенню та національним меншинам. 

5. МІГ повинна сприйматися як життєво важливий інструмент міжкультурного 
діалогу, взаємодії народів і розуміння їх культур. 

Для практичної апробації  
Розроблена освітня програма і система компетенцій, що розбудовуємо, як складові 

професійних компетентностей керівника, педагогічного працівника у сфері медійної та 
інформаційної грамотності. 

Напрацьовано систему формальної і неформальної освіти педагогічних працівників 
з формування медіаінформаційної компетентності як складової індивідуальної освітньої 
траєкторії розбудови професійних компетентностей у період інфодемії і постправди. 

Забезпечено організацію і проведення тематичних курсів підвищення кваліфікації 
учителів «Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність вчителя нової української 
школи» за очно-дистанційною формою (25.02-11.03); проведено два навчальних тренінги 
(сертифікат) «Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність в інноваційному освітньому 
менеджменті» (25.01; 24.06) - Рудь О. В., Сташенко М. О. 

Розроблено навчальні матеріали і практичні кейси для педагогічних працівників 
«Медіаосвіта в умовах воєнного стану», впроваджено в освітній процес Волинського 
ІППО. Організовано навчання волинських педагогів (27.04, 04.11) за участі 
медіаекспертки і співавторки Державного стандарту базової освіти Нової української 
школи, яка працює у команді, що створює Стандарт старшої школи Оксани Волошенюк - 
менеджерки медіаосвітніх програм АУП (з 2011), наукової співробітниці відділу екранних 
мистецтв та культурології ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України. (Співавторка та наукова 
редакторка 27 посібників, підручників, навчальних програм з медіаосвіти та медіаграмотності, з яких 18 
рекомендовано Міністерством освіти та науки України для викладання. Співавторка посібника 
«Громадянська освіта», 10 клас (обов'язковий предмет з 2018 року). Із 2010 року – координаторка та 
консультантка мережі медіапедагогів, яка налічує понад 1000 учасників. Координаторка п'яти науково-
практичних міжнародних конференцій з медіаосвіти (2013, 2015, 2016, 2017 рр.). Учасниця пілотування 
курсів у Новій українській школі з 2018 року. Членкиня Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI), 
Національної спілки кінематографістів, Спілки кінокритиків України). 

Забезпечено координацію дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня 
«Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження 
медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» (2017-2022 рр.) 

Продовжено участь у проєкті "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність", що 
реалізовується 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 і має на меті наскрізне інтегрування медіаосвіти 
у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Розроблено Освітню програму навчального тренінгу підвищення кваліфікації 
педагогічні працівників, керівників ЗЗСО «Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність  



в інноваційному освітньому менеджменті»  / уклад. О. В. Рудь, М. О. Сташенко. Луцьк: 
ВІППО, 2022. URL: 

Результати представлено у публікації: Оксана Рудь. Метoдoлoгiчний аспект 
висвiтлення пoлiтики і прoцедур забезпечення якoстi oсвiти у ЗЗСO Управління якістю 
освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. м-лiв наук.-практ. кoнференцiї (Луцьк, 31 
травня 2022 р.)  / упорядн. Сташенко М. О., [Ел. збірник].  Луцьк: ВІППО, 2022. С. 43 – 55. 

Навчально-методичне видання: Оксана Рудь Медіаграмотність в умовах війни : 
навчально-методичний комплекс. Луцьк : ВІППО, 2022. 64 с. 

Напрацювання з теми дослідження презентовано у форматі онлайн-зустрічі 
«Медіаграмотність як протидія інформаційній агресії: як впровадити в систему 
підвищення кваліфікації освітян» 20 вересня на порталі і соціальних платформах  
Академія Української Преси  https:/ /www.facebook.com/aupfoundation/videos/576860244190828 

 Участь у 9 заходах всеукраїнського рівня з досліджуваної теми. 
Сташенко М. О.: Шкoлу мoжна рoзглядати як cукупнicть дiяльнocтi cуб'єктiв (учнiв, 

учителiв, батькiв, керiвництва), якi взаємoдiють в ocвiтньoму cередoвищi. Цю взаємoдiю 
запропоновано рoзглядати крiзь призму чотирьох пiдcиcтем ocвiтньoї cиcтеми шкoли: 

● Педагoгiчнoї дiяльнocтi. 
● Навчальнoї дiяльнocтi учнiв. 
● Управлiнcькoї дiяльнocтi. 
● Ocвiтньoгo cередoвища. 
Кoжна з названих пiдcиcтем мicтить вiдпoвiднi кoмпoненти. Наприклад, кoмпoненти 

управлiнcькoї дiяльнocтi – це планування, гocпoдарcька дiяльнicть керiвника, пiдбiр 
кадрiв, кoмунiкацiя з учаcниками ocвiтньoгo прoцеcу. Cвoєю чергoю, цi кoмпoненти 
cкладаютьcя з елементiв. Наприклад, планування мoже бути cтратегiчним, тактичним, 
oперативним. Уci oзнаки cиcтеми характернi для шкoли. Cтруктурнi ocoбливocтi ocвiтнiх 
cиcтем зумoвлюють їхнi влаcтивocтi: цiлеcпрямoванicть, iєрархiчнicть, цiлicнicть, 
cтабiльнicть, вiдкритicть, здатнicть дo адаптацiї та cамoрoзвитку. Прoаналiзовано, що цi 
влаcтивocтi шкoли мoжна вважати її ocвiтньoю cиcтемoю. Шкoла – це цiлеcпрямoвана 
cиcтема. Уci кoмпoненти працюють на дocягнення cпiльнoї мети – пoлiпшення якocтi 
ocвiтньoї дiяльнocтi для рoзвитку та фoрмування кoмпетентнocтей учнiв. Шкoла – це 
iєрархiчна cиcтема, ocкiльки мicтить напрями, якi, cвoєю чергoю, такoж є cиcтемами. Щo 
надає cиcтемi цiлicнocтi? Зв’язки та взаємoдiя. Взаємoдiю кoмпoнентiв, прoцеciв, видiв 
дiяльнocтi у шкoлi забезпечують ocвiтнi пoлiтики та прoцедури. Наприклад, антибулiнгoва 
пoлiтика, яку реалiзують у закладi ocвiти, є наcкрiзнoю та oхoплює вci пiдcиcтеми. 
Прoцедури oцiнювання результатiв навчання учнiв пoв’язують управлiнcьку, педагoгiчну 
й навчальну дiяльнicть. 

Якість зв’язків та взаємодії компонентів шкільної сиситеми визначають процеси 
проектування професійної траєкторії педагогів. 

Результати опубліковано: Михайло Сташенко. Кoрeляція між якістю oсвіти й 
oсвітньoю діяльністю закладу oсвіти. Управління якістю освіти в умовах реалізації 
формули НУШ : зб. м-лiв наук.-практ. кoнференцiї (Луцьк, 31 травня 2022 р.)  / упорядн. 
Сташенко М. О., [Ел. збірник].  Луцьк: ВІППО, 2022. С. 7-14. URL:  
https://sites.google.com/view/31-05-2022-
kmo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

Доповідались на: ХVІ Всеукраїнській науково-практична конференції з 
міжнародною участю  «Неперервна освіта: актуальні дискурси» 25 листопада Ужгород 
(Закарпатський  інститут післядипломної педагогічної освіти) 

Розроблено:  Освітню програму підвищення кваліфікації  «Формування 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти» / уклад. М. О. Сташенко, О. В. Рудь, 
Луцьк: ВІППО, 2022. URL: 

Проведено: Вебсемінар-практикум «Формування внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти» (11-12 січня, онлайн) 



Шинкарук І. В.: Досліджено теоретичні аспекти розвитку інноваційної 
компетентності керівників та педагогів  освітніх закладів області як джерела 
перспективного педагогічного. 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 
за пріоритетними напрямками розроблено лекції, «Організація та забезпечення 
дистанційного та змішаного навчання», «Особливості самооцінювання педагогічної 
діяльності педпрацівників», «Виклики та можливості професійного розвитку педагогічних 
працівників», «Професійна ідентичність педагога», «Надання підтримки на різних етапах 
професійного розвитку вчителя», «Управління інноваційною діяльністю закладу освіти», 
«Управління професійним зростанням педагога», «Тенденції розвитку позитивного іміджу 
закладу освіти».   та запроваджено тематичні курси: «Розвиток інноваційного потенціалу 
педагога», «Інноваційний урок: методика проведення».    

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

«Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах 
змін» 

Гребенюк А. В. - «Інформаційне управління у сфері освіти» 
За темою «Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в 

умовах змін» досліджено зміни в засобах обміну інформацією між педагогами та 
здобувачами освіти в контексті цифровізації освіти. Результати відображено в публікаціях 
«Екранна інформація в контексті сучасної освіти» та «Українізація медіапростору: 
освітній контекст». В публікації «Філософсько-педагогічні аспекти сучасної 
субкультурності» описано новітні зміни в структурі суспільства (зокрема щодо молоді), 
які варто враховувати при плануванні освітньої діяльності. В межах реалізації науково-
дослідної теми кафедри проведено семінар-практикум «Культура популяризації науки в 
сучасних інтернет-медіа» (18 травня 2022). 

Корнейко А. О. – «Моніторингова компетентність керівника закладу загальної 
середньої освіти в системі якості освіти». 

Як відомо, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 
р. «Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» визначила ряд напрямків на 
шляху оновлення освітньої системи. Серед них - зростання реальної автономії освітнього 
закладу, очолюваного сучасним освітнім менеджером, тож проблеми, пов’язані з 
управлінською діяльністю очільника освітньої установи, нині набувають 
фундаментального змісту. Тим самим зростають вимоги, що їх ставить сьогодення перед 
сучасним директором закладу освіти, адже, як свідчить досвід вітчизняних освітянських 
змін, жодна реформа не зможе досягнути своєї мети, якщо система управління не буде 
готова до змін не тільки у змісті навчання, а й у техніках та технологіях професійної 
діяльності менеджера освіти. Отож, нині особливої актуальності набуває проблема 
управлінської компетентності керівника освітньої установи загалом, а відтак - і її 
складових та детермінант. 

У практичній площині окреслена проблема знаходить реалізацію через 
впровадження у сфері вітчизняного освітнього менеджменту оновленого професійного 
стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти», що відбувається з 
2022 року в ході реалізації чергового етапу розбудови Нової української школи. 

У зазначеному профстандарті реалізація керівником освітньої установи професійної 
функції «Забезпечення управління якістю освітньої діяльності» трактується через 
сформованість у нього ряду професійних компетентностей, Серед них документ називає 
«компетентність забезпечення якості освітньої діяльності та функціонування внутрішньої 
системи якості освіти», а також «компетентність організації діяльності закладу освіти на 
засадах зовнішньої системи забезпечення якості освіти». Аналізуючи складові наведених 



компетентностей, автори стандарту, серед іншого, зокрема зазначають здатність 
проводити внутрішній моніторинг якості освіти, а також аналізувати та враховувати 
результати зовнішнього моніторингу якості освіти. 

Очевидно, ми можемо говорити про опосередковане тлумачення спеціальної 
“моніторингової” компетентності керівника закладу загальної середньої освіти, зміст якої 
визначається сформованими здатностями менеджера в освіті, зокрема: здатністю 
організовувати моніторинг діяльності закладу загальної середньої освіти; аналізувати 
результати моніторингу діяльності закладу загальної середньої освіти; коригувати 
управлінську діяльність і діяльність педагогічних працівників закладу загальної середньої 
освіти на основі здійсненого аналізу результатів моніторингу освітнього процесу. 

Отже, в основі моніторингової компетентності – здатності, що базуються на знаннях, 
вміннях, ціннісні орієнтаціях, які впливають на формування у керівника не лише 
професійних навичок, а й усвідомленої потреби здійснювати моніторинг у процесі 
управління закладом. Тому трактування сучасним менеджментом освіти моніторингу як 
однієї із складових управління є абсолютно виправданим, адже саме він, дозволяє 
приймати ефективні управлінські рішення. Опираючись у своїй основі на спостереження 
за станом та динамікою керованого об’єкта, моніторинг в освіті дає інформаційний ресурс 
для оперативної діагностики, і, тим самим, випереджального визначення диспропорцій 
освітньої системи. 

В ході опрацювання наукової теми, на підставі аналізу зазначених теоретичних 
положень, зроблено висновок, що, оскільки саме моніторингова діяльність менеджера 
освіти перетворюється на ресурс для  супровідного оцінювання і поточної регуляції будь-
якого процесу в освіті, отож формування моніторингової компетентності сучасного 
керівника освітнього закладу в умовах оновлення вітчизняної освітньої системи стає 
вимогою часу. 

Окреслені теоретичні узагальнення апробовано під час тематичних обговорень в ході 
навчально-методичного семінару «Моніторингові дослідження у внутрішній системі 
якості освіти ЗЗСО: організація та проведення», проведеного на замовлення Центру 
професійного розвитку педагогічних працівників Маневицької селищної ради, учасниками 
якого стали керівники ЗЗСО Маневицької територіальної громади.  

Окремі аспекти наукової теми презентовано у доповіді «Моніторингові дослідження 
в управлінській діяльності керівника закладу освіти»  на засіданні кафедри менеджменту 
освіти (жовтень, 2022 р.) 

Результати теоретичних напрацювань представлено у статті  «Моніторингова 
складова в управлінській діяльності керівника закладу освіти», представленій у збірнику 
матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Integration of scientific and 
modern ideas into practice» (15-18 листопада 2022 р., Стокгольм, Швеція) 

Лук’янчук Г. Я.- «Розвиток управлінської компетентності керівника закладу 
освіти в адаптивних умовах» 

Реалізація ідей Концепції «Нова українська школа» спонукає до осмислення та 
розробки ефективних шляхів професійного розвитку педагогічних працівників в нових 
умовах діяльності української школи. Реформування освітньої галузі оновило умови 
функціонування освітніх закладів, надавши їм великі можливості для автономізації 
діяльності закладу освіти. Децентралізація влади та автономія діяльності школи надає 
значний спектр свободи в упралінській діяльності керівників закладів освіти. Така 
обставина вимагає адаптаційних ресурсів та процесів як від керівників закладів освіти так 
і від педагогічних працівників та вимагає длаткових зусиль і компетентностей для 
залучення до співпраці всіх субєктів освітнього процесу включаючи учнів, батьків, 
педагогів, менеджерів освіти, представників влади, громадськість.    

Протягом року робота над науковою темою з розвитку управлінської 
компетентності керівників закладів освіти в адаптивних умовах багато уваги приділялось 
розробці навчального матеріалу на допомогу керівникам ЗЗСО. В ході роботи над 



науковою темою було уточнено чинники, що сприяють  розвитку управлінської 
компетентності керівника закладу освіти в адаптивних умовах, що виникли в результаті 
реформи освіти. А саме: децентралізація освіти,що реалізується через запровадження 
свобод і автономій школи є рушієм якісних змін не лишу в структурі управління закладом, 
але й у внутрішньоособистісній структурі керівника закладу освіти, спричинивши 
необхідність адаптації до кардинальних змін в структурі самої ситеми управління освітою 
і школою зокрема; владна ієрархія управлінських рішень і тотального контролю 
перетворюється на гнучку адаптивну модель управління, здатну здійснювати управління 
на горизонтальному рівні на основі командного менеджменту; управлінська 
компетентність керівника значною мірою корегує культуру управління закладом освіти на 
засадах лідерсва, партнерської взаємодії, а не за принципом ієрархічного підкорення. 
Керівник не може уникнути змін в організаційній структурі закладу; він повинен 
визнавати професійну недоторканість педагога (незалежна зовнішня експертиза в 
процедурі сертифікації); вміти розпоряджатись коштами, що надходять до закладу з 
різних фінансових джерел; керуватись академічною автономією для якості освітнього 
процесу, що здійснює школа під його керівництвом. Саме організаційна, кадрова, 
фінансова та академічна автономії закладу освіти спонукають розвивати власну культуру 
управління, яка є вагомим чинником, показником управлінської компетентності, що 
формується у змінюваних уиовах розвитку освіти. Проблема розвитку управлінської 
культури керівника школи висвітлена в статтях: «Автономія закладу освіти, як чинник 
розвитку управлінської культури керівника закладу освіти» (file:///C:/Users/User-
20/Desktop/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9
A%D0%9C%D0%9E%202022_31.05.pdf ); «Умови реалізації організаційної автономії 
закладу загальної середньої освіти» (науково-методичний журнал «Педагогічний пошук» 
№1(113), 2022 р.) 

 Співпраця з Громадською організацією Центр інноваційної освіти "ПРО.СВІТ" 
надала можливість глибше осмислити та практично застосувати в роботі бачення 
автономізації закладу загальної середньої освіти в умовах реформи НУШ. Розроблено 
програму спецкурсу «Автономія закладу освіти: дорожня карта» (протокол вченої ради 
ВІППО №6 2022 р.), яка реалізуватиметься в 2023 році в освітньому процесі з підвищення 
кваліфікації керівників закладів освіти.  Протягом року в освітній діяльності зі 
здобувачами освіти за програмою підвищення кваліфікації вивчались питання, повязані з 
формуванням самосвідомості педагогічних працівників та керівників закладів освіти, 
розвитку їх громадянської активності, формування самодостатності та самовиховання 
відповідальності за своє професійне зростання в конкурентному омсвітньому середовищі. 
Ці нові якості педагогів та керівників представлені в темах «Моніторинг якості 
професійної діяльності як технологія і мотиваційний фактор педагога НУШ», «Управління 
розвитком професійної компетентності педагогічних працівників: технологічний аспект», 
«Управління освітнім процесом на основі цінностей». 

Остапйовський І. Є. - «Теоретико-прикладні аспекти менеджменту персоналу 
освітніх закладів» 

За результатами науково-пошукової діяльності встановлено перспективність та 
прикладну спрямованість проблематики «Теоретико-прикладні аспекти менеджменту 
персоналу освітніх закладів». Використовуючи діагностичний інструментарій, було 
проведено констатувальний експеримент. Його результати засвідчили необхідність в 
діяльності із персоналом закладу освіти нового виду менеджменту – самоменеджменту. 
Керуючись результатами констатувального експерименту, розпочато формувальний 
експеримент. Він передбачав реалізацію теоретичної моделі самомененеджменту в 
освітній процес. Аналіз результатів констатувального та формувального експериментів 
окреслив перспективи подальших пошуків у роботі із персоналом закладів освіти. 
Встановлено, що в рамках досліджуваної проблематики потребує розвитку ідея 



академічної доброчесності учасників освітнього процесу. Результати науково-
дослідницької діяльності знайшли відображення у таких публікаціях: 

1. Ігор Остапйовський, Тетяна Остапйовська. Підготовка майбутнього вчителя до 
використання самоменеджменту в процесі вивчення педагогічних дисциплін. Acta 
Paedagogica Volynienses, випуск 3, 2022. С. 68–73. (категорія Б) 

2. Ігор Остапйовський. Педагогіка партнерства як важлива умова розвитку закладу 
освіти. Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. м-лiв наук.-
практ. кoнференцiї / упoрядн. Стaшенкo М. O., Луцьк: ВIППO, 2022. С. 20 -23. 

3. Ігор Остапйовський, Тетяна Остапйовська. Використання управлінського циклу 
в навчальному процесі підготовки вчителя початкової школи. Acta Paedagogiсa 
Volynienses, випуск 2, 2022. С. 125 – 129. (категорія Б) 

4. Корнейко А. О., Остапйовський І.Є. Зовнішнє оцінювання якості освіти як 
інструмент удосконалення функціонування закладу освіти: освітня програма навчально-
методичного семінару. URL: 

5. Остапйовський Ігор, Остапйовська Тетяна. Ділове спілкування в діяльності 
педагога Нової української школи. зб. наук. пр. : матеріали ХІІІ Міжнародної 
науковопрактичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми 
педагогіки, соціальної роботи та соціального забезпечення» (18 травня 2022 р.) / за ред. В. 
З. Антонюка, С. Ю. Чернети та ін.. Луцьк, 2022. С. 154 -158. 

6. Ігор Остапйовський, Тетяна Остапйовська. Актуальність ідей В.О. 
Сухомлинського про самовиховання школярів у контексті реалізації Концепції НУШ. 
Педагогічний пошук. № 4 (116).  2022. С. 21-24. 

7. Остапйовський І.Є., Остапйовська Т.П. Готовнність педагогів до профілактики 
булінгу в закладах освіти. Педагогічний пошук. № 1 (113).  2022. С. 6 -8. 

Радецька І. В. - «Фінансово-економічна автономія закладу освіти та її вплив на 
прийняття управлінських рішень».  

Для сучасного керівника ЗЗСО впровадження фінансової автономії, насамперед, 
відкриває шлях оптимізації управлінського процесу. Адже за традиційної системи 
керівнику доводиться розвивати заклад освіти 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. Відповідно до 
Професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» 
керівник повинен володіти такими вміннями та навичками:  

1. Використовувати ефективні шляхи і методи залучення матеріальних і 
фінансових ресурсів відповідно до стратегічних цілей і завдань закладу освіти. 

2. Раціонально і ефективно використовувати матеріальні й фінансові ресурси. 
3. Затверджувати кошториси, плани використання бюджетних коштів. 
4. Укладати та підписувати документи з питань фінансово-господарської та іншої 

діяльності закладу освіти. 
5. Організовувати введення бухгалтерського обліку та звітності (у разі, якщо він 

здійснюється самостійно закладом освіти) відповідно до законодавства. 
Однак не всі керівники вітчизняних закладів освіти позитивно ставляться до 

впровадження фінансової 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. 



З огляду на це, фінансова грамотність та підприємницька компетентність керівника 
закладу освіти є необхідними вимогами сьогодення, а їх розвиток – важливим ресурсом 
забезпечення якості управлінської діяльності та роботи закладу освіти. 

Протягом ІІ етапу наукового дослідження було реалізовано такі завдання: 
1. Обґрунтовано переваги та ризики від впровадження фінансової автономії 

закладами освіти. 
2. Визначено правові та організаційні засади впровадження фінансової автономії 

закладів освіти в Україні та окреслено шляхи її розвитку. 
3. Виявлено причини, що перешкоджають або гальмують розвиток фінансової 

автономії  закладів освіти в Україні. 
4. Розглянуто можливості залученнями фінансового аутсорсингу закладами освіти, 

його особливості, переваги та перспективи в Україні. 
5. Висвітлено сутність та призначення кошторису закладу освіти, джерела та 

особливості його формування. 
6. Визначено основні точки контролю і ревізії кошторису закладу освіти. 
7. Розглянуто заходи впливу до закладу освіти та посадових осіб, які застосовує 

Державна аудиторська служба у разі виявлених порушень під час ревізії кошторису. 
8. За темою наукового дослідження розроблено освітню програму навчально-

методичного семінару «Фінансово-стратегічне планування в роботі керівника ЗЗСО» 
(протокол № 5 від 24 листопада, Кінах Н. В., Радецька І. В.). 

9. Результати наукового дослідження апробовано на всеукраїнських і регіональних 
науково-практичних конференціях та висвітлено у публікаціях:  

1. Радецька І. В. Економічна компетентність керівника закладу загальної середньої 
освіти – необхідна вимога сьогодення. Неперервна освіта як засіб професійного 
зростання педагога (м. Тернопіль, Україна, 25 лютого 2022 року) : науковий, методичний, 
інформаційний зб. ТОКІППО / редкол.О. М. Петровський та ін. Тернопіль : ТОКІППО, 
2022. С. 220-227. URI: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/6082  

2. Радецька І. В. Кошторис закладу загальної середньої освіти: формування, контроль 
і ревізія. Педагогічний пошук: Науково-методичний журнал ВІППО. 2022. № 2 (114). С. 37-
39. URL: https://drive.google.com/file/d/1I0ly5dS3Yp-uG9nXn6wDAWAIDpoK8zUb/view  

3. Радецька Ірина Фінансова автономія як шлях до ефективного менеджменту 
закладу освіти. Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. м-лiв 
наук.-практ. кoнференцiї / упoрядн. Стaшенкo М. O. Луцьк : ВIППO, 2022. С. 23-33. URL: 
https://sites.google.com/view/31-05-2022-
kmo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0  

4. Радецька Ірина Формування фінансової культури та економічної компетентності 
менеджерів освіти в умовах НУШ. Формування громадянської культури в новій 
українській школі : традиційні та інноваційні практики : збірник наукових статей / За заг. 
ред. Г. Л. Єфремової, С. М. Луценко. Суми, 2022. URL: https://cutt.ly/wJ9OZAJ  

Рудь О. В. - «Медіаінформаційна компетентність керівника закладу освіти» 
Аналізуючи процеси цифрової трансформації освітнього і наукового простору 

України неможливо ігнорувати повсюдну присутність медіа та різних форм інформаційно-
комунікаційних технологій і ту роль, яку вони відіграють у розвитку якісної освіти. 
Продуктивне функціонування закладу освіти залежить від уміння адміністрації 
здійснювати оперативний аналіз ситуації, своєчасного її коригування та оптимального 
прийняття управлінського рішення. Час вимагає змін ще й у характері інформаційно-
цифрової взаємодії та зв’язків між усіма суб’єктами управління, появі нових вимог до 
професійної діяльності керівного складу закладу, до рівня сформованості у них 
медіаінформаційної та  цифрової компетентностей. 

Метою цьогорічного дослідження був системний аналіз тенденцій розвитку 
освітнього простору, використання комп’ютерних інформаційних технології в сучасних  
умовах  освітніх  установ  як базового складника  управлінської діяльності. Освітня 



політика спрямована на розвиток  цифрової  компетентності, висуває принципово нові, 
високі вимоги до організації управлінської та науково-методичної роботи. Менеджер, 
спроможний вибудовувати складні віртуальні системи, зорієнтовані на вирішення 
багатопрофільних завдань для надання якісних освітніх послуг зобов’язаний 
демонструвати навички використання ІКТ, критичного мислення, стратегічного 
планування та здатність і готовність  гнучко реагувати на запити суспільства. 
Інформатизація сфер людської діяльності зумовлює значні зміни не тільки мети і завдань 
освіти, а й принципів підготовки керівників ЗЗСО до процесу самореалізації в умовах 
інноваційного середовища. Модернізація галузі освіти на сучасному етапі здійснюється в 
рамках ідеї неперервної освіти кадрового потенціалу та формування медіаінформаційних і 
цифрових компетентностей як інструментарію опрацювання і реалізації педагогічних 
інновацій. 

Досліджено, що індивідуальна освітня траєкторія розбудови медіаінформаційної 
компетентності керівника ЗО забезпечує його професійну діяльність одночасно у трьох 
соціальних ролях: медіаграмотна людина, громадянин, споживач і творець інформації; 
управлінець, менеджер, який впливає в умовах автономії на побудову системи медіаосвіти 
у навчальному закладі; вчитель-предметник, який, відповідно до кваліфікаційної категорії 
через викладання предмета, курсу має сприяти формування медіаграмотності школярів.  

Як медіакомпетентна людина, керівник має систему знань щодо соціокультурного, 
економічного і політичного контексту функціонування медіа; критично оцінює й розуміє 
здатність бути носієм і передавачем медіакультурних цінностей, смаків і стандартів; має 
навички взаємодії з медіапростором; створює нові елементи медіакультури сучасного 
суспільства; реалізує активну громадянську позицію. 

Як управлінець сприяє створенню системи медіаосвіти у закладі. Для цього потрібні 
знання нормативно-правових та концептуальних засад, змісту (існуючі програми), шляхів 
(через інтегрування у навчальні предмети, варіативну складову, у позаурочній діяльності, 
участь в експерименті, проєктах) й форм запровадження з урахуванням реальних потреб і 
можливостей; висока мотивація до втілення моральних принципів й академічної 
доброчесності; аналітичні, організаторські (менеджерські) вміння й навички тощо. 

Як предметник – медіапедагог має відповідну педагогічну і медіапсихологічну 
компетентність і впроваджує медіаосвіту, що є однією з трудових функцій та професійних 
компетенцій, як зазначалось вище.  

Опрацьовано структуру медіаінформаційної і цифрової компетентностей, що є 
складовою індивідуальної освітньої траєкторії розбудови професійних компетентностей 
керівника ЗО: 

 



Зроблено висновок, що інтенсивний розвиток медіа та інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ), супроводжуюча їх конвергенція комунікації та інформації зробили 
неминучим розгляд медійної та інформаційної грамотності (МІГ), як важливого чинника 
розвитку професійних компетентностей керівника ЗЗСО. МІГ стала важливою 
передумовою застосування ІКТ в освітньому менеджменті і стимулюванні надання 
рівного доступу до інформації і знань усіх учасників освітнього процесу, тому 
опрацювання структури медіаінформаційної і цифрової компетентностей було темою 
освітніх програм педагогічних працівників. 

Напрацьовано систему формальної і неформальної освіти педагогічних працівників з 
формування медіаінформаційної компетентності як складової індивідуальної освітньої 
траєкторії розбудови професійних компетентностей у період інфодемії і постправди. 

Здійснено інтеграцію опрацювання структури медіаінформаційної і цифрової 
компетентностей в освітні програми підвищення кваліфікації фахівців і підготовлено і 
проведено два навчальних тренінги (сертифікат) «Медіаосвіта та медіаінформаційна 
грамотність в інноваційному освітньому менеджменті» (25.01; 24.06) для керівників, 
педагогічних працівників ЗЗСО Волинської області. 

Час вимагає змін ще й у характері інформаційно-цифрової взаємодії та зв’язків між 
усіма суб’єктами управління, появі нових вимог до професійної діяльності керівного 
складу закладу освіти, до рівня сформованості у них медіаінформаційної і цифрової 
компетентностей. А завдання побудови і забезпечення безпечного освітнього середовища 
вимагає опанування ще однієї складової медіаінформаційної грамотності - базової 
компетентності безпечної поведінки в інтернеті:  розширенні ролей, які людина може 
грати завдяки інтернету; ознайомленні з можливостями участі в житті школи, громади, 
міста, країни, дослідженні позитивних і негативних наслідків участі онлайн у прийнятті 
рішень, що стосуються людини. А саме компетентностей: „Участь онлайн“; „Збереження 
здоров’я під час роботи з цифровими пристроями“; „Звернення по допомогу та захист“;   
кібербезпеки. захисту персональних даних. 

Впроваджені навчальні заняття та практичні кейси «Захист персональних даних», 
«Медіагігієна та кібербезпека», «Медіаосвіта в умовах воєнного стану», «Медіагігієна як 
протидія інформаційній агресії». 

Для успішного продовження дослідження, розвиток власної медіаінформаційної і 
цифрової компетентностей здійснювався через систему підвищення кваліфікації і участь у 
навчальних курсах, вебінарах освітніх установ України, що мають право надавати 
відповідні освітні послуги, та через участь в проєкті "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 
грамотність", що реалізовується 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; освітніх заходах Friedrich 
Naumann Foundation Ukraine and Belarus, Deutsche Welle Akademie; «Фільтр» з USAID 
“Мріємо та діємо” (Cертифікат про проходження національного тесту з медіаграмотності). 

Участь у заходах всеукраїнського рівня з досліджуваної теми: 
Всеукраїнська конференція «3D: досвід, досягнення і дієвість проєкту “Вивчай та 

розрізняй: інфо-медійна грамотність»  (23 червня). 
 Вебінар «Пропаганда під час війни». Проєкт "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність" (07 липня) 
Онлайн-тренінг з протидії дезінформації «Накипіло» (22-24 липня) 
VI міжінституційний семінар «Кіберсоціалізація в умовах підвищеної 

невизначеності». Інститут соціальної та політичної психології НАПН України у 
кооперації з  the Department of Cognitive Science and Artificial Intelligence at Tilburg School 
of Humanities and Digital Sciences (The Netherlands). (26 серпня) 

Вебінарі "Медіапсихологія війни і здоров’язберігаюча медіаосвіта" (03 жовтня, 
платформа Zoom) 



Науковий семінар НАН України і НАПН України «Медіаосвіта як чинник 
соціалізації особистості в умовах системних змін» (04 листопада, платформа Zoom) 

Інтернет-конференція «Розвиток медіапсихології та медіаосвіти в Україні: 
медіаосвітня осінь 2022» (04 листопада, платформа Zoom). 

Результати представлені у публікаціях:  
Оксана Рудь. Як захищатися від потенційно шкідливої інформації з урахуванням 

прямих і прихованих впливів : Портал Медіаосвіти і Медіаграмотності  URL: 
https://toolbox.medialiteracy.org.ua/?post_type=toolbox&p=22223&hash=cd6908d48fb3aeee7c
460c4044ce29a761e115da (дата звернення: 26.11.2022) 

Оксана Рудь. Руйнуємо російську пропаганду: ІПСО про «непереможного дона» 
кадирова : Портал Медіаосвіти і Медіаграмотності   URL: 
https://toolbox.medialiteracy.org.ua/?post_type=toolbox&p=22232&hash=c2c576079774c7452d
0e4975b8997d533de6e1b9 (дата звернення: 26.11.2022). 

Сташенко М. О. - «Організаційна складова управлінської компетентності 
керівника» 

Для управлiння освітньою cиcтемoю важливo рoзумiти причини змiн, якi в нiй 
вiдбуваютьcя. Змiни мoжуть вiдбуватиcя пiд впливoм внутрiшнiх абo зoвнiшнiх чинникiв. 

Cиcтема ocвiтньoгo прoцеcу вiдкрита. Адже на її функцioнування впливають не 
тiльки внутрiшнi, але й зoвнiшнi чинники. В ocвiтнiй cиcтемi шкoли дo внутрiшнiх 
чинникiв належать дiяльнicть учаcникiв ocвiтньoгo прoцеcу та змiни в її кoмпoнентах. Але 
її функцioнування залежить i вiд зoвнiшнiх чинникiв. Вoни прямo чи oпocередкoванo 
впливають на ocвiтню дiяльнicть, блoкують абo вiдкривають нoвi мoжливocтi. З 
урахуванням цих чинникiв мoжна пoкращувати якicть ocвiтньoгo прoцеcу та cприяти 
рoзвитку ocвiтньoї cиcтеми. Вплив внутрiшнiх чинникiв заклад мoже змiнювати. 
Зoвнiшньoгo cередoвища шкoла не мoже змiнити, але має пocтiйнo врахoвувати йoгo 
вплив. Ocвiтня cиcтема шкoли має адаптуватиcя дo впливу зoвнiшнiх чинникiв. Cеред 
чинникiв, якi впливають на cиcтему ocвiтньoгo прoцеcу, мoжна видiлити тi, якi впливають 
безпocередньo, а такoж чинники, якi впливають oпocередкoванo. 

Рівень організаційної компетентності керівника визначає рівень мистецтва 
формування стратегії управління якістю освіти в закладі.  

Результати опубліковано: 
Михайло Сташенко. Організаційні аспекти стратегії управління якістю освіти. 

Науково-методичний журнал «Педагогічний пошук»  Луцьк: ВІППО, 2022 №4 (116). С. 
36-39. 

Доповідались на: 
Науково-практичній конференції «Управління якістю освіти в умовах реалізації 

формули НУШ» 31 травня Луцьк (Волинський ІППО). 
        Всеукраїнській науково-практичній конференції «Використання технологій 
менеджменту якості в управлінні закладами освіти» 24 листопада Тернопіль 
(Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти)  

Шинкарук І. В. -  «Інноваційна компетентність як  складова безперервного 
професійного розвитку керівника». 

Модернізація освіти в Україні сьогодні, як ніколи, актуалізує проблему розвитку 
інноваційної компетентності керівника освітнього закладу. Нові виклики суспільства 
вимагають від закладів освіти постійного розвитку, зокрема в напрямку організації 
дистанційного та змішаного навчання. Інноваційна компетентність чітко визначена у 
профстандарті керівника ЗЗСО (Професійний стандарт «Керівник (директор) закладу 
загальної середньої освіти», затверджений наказом Міністерства економіки України від 17 
вересня 2021 р. № 568-21). 

Метою дослідження був аналіз теоретичних джерел, у яких у взаємозв’язку 
розкриваються аспекти інноваційної компетентності керівника як важливого чинника 
розвитку інноваційної компетентності педагогічного колективу в умовах дистанційного 



навчання а також у визначенні чинників впливу на розвиток інноваційної компетентності 
керівника. 

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; 
здатністю до продуктивної інноваційної діяльності, що сприяє особистісному та 
професійного розвитку педагогів освітніх закладів. Аспекти напрацювань педставлено у 
публікації «Відкритий освітній простір педагогічного конкурсного руху як фактор 
особистісного та професійного розвитку педагога», представленій у електронному 
збірнику матеріалів науково-практичної конференції «Управління якістю освіти в умовах 
реалізації формули НУШ» (31 травня 2022 р.) 

Результати дослідження апробовані в ході роботи циклу семінарів-практикумів 
«Індивідуальна освітня траєкторія педагога: практичний аспект» та «Формування та 
розвиток рефлексивних умінь педагогів. Створення портфоліо вчителя» проведених як для 
керівників так і педагогів освітніх закладів області а також на замовлення Центру 
професійного педагогічного розвитку Локачинської та Маневицької територіальних 
громад.  

Наукова тема презентована під час доповідей на засіданні керівників та методистів 
закладів професійної (професійно-технічної освіти): «Суть і компоненти готовності 
освітніх закладів до впровадження дистанційного та змішаного навчання» (вересень, 2022 
р.) та на онлайн-зстрічі з керівниками освітніх закладів м. Нововолинська «Інноваційна 
діяльність керівника в умовах дистанційного навчання» (листопад, 2022 р.). 

Зроблено висновок, що питання розвитку інноваційної компетентності керівника як 
основного компонента його інноваційної культури є першочерговим завданням системи 
підвищення кваліфікації керівників закладів освіти. Організовуючи підвищення 
кваліфікації керівників, необхідно спиратися на наявний у них життєвий та професійний 
досвід. Відтак, система підвищення кваліфікації, через пропоновані освітні програми має 
бути спрямованою на: заохочення й підтримку прагнення керівників до навчання, 
створення сприятливих умов для індивідуалізації навчання. Варто зауважити, що 
проведений аналіз проблеми розвитку інноваційної компетентності керівника, не є 
вичерпним.  

Перспективи дослідження вбачаються в розробленні діагностичного 
інструментарію для вивчення рівнів сформованості інноваційної компетентності та 
створенні моделі й технології формування інноваційної компетентності керівника 
освітнього закладу в умовах післядипломної освіти. 

3. Наукові заходи міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнів 
3.2. Участь працівників Інституту в заходах міжнародного і всеукраїнського 

рівнів (к-сть заходів) 

Підрозділ 

Міжнародні 
науково-

практичниі 
конференції 

Всеукраїнські 
науково-

практичні 
конференції 

Педагогічні 
читання, 

круглі столи 

Наукові 
семінари 

 

Інші 
заходи 

 

Сташенко М. О.  3   3 
Гребенюк А.В 1 1   1 
Корнейко А. О. 1 2  3  
Лук’янчук Г. Я.  2   1 
Остапйовський І.Є 2    2 
Радецька І. В.  4   1 
Рудь О. В.  3  2 4 
Шинкарук І. В. 1 1 1 12 1 
ВСЬОГО 5 16 1 17 13 



Гребенюк А. В.: 
I Всеукраїнська науково-практична конференція «Безпека дітей в інтернеті: 

попередження, освіта, взаємодія» (7-10 лютого, КОІППО імені Василя Сухомлинського, 
ГО «Вікімедіа Україна, онлайн) 

Міжнародна конференція, другі академічні читання пам’яті Романа Арцишевського 
«Світоглядна освіта молоді: філософський та психолого-педагогічний аспекти» (23-24 
червня, Луцьк, ВНУ ім. Лесі Українки, очно) 

Форум академічної доброчесності від Unicheck Україна та Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти (4 жовтня, Unicheck Україна, Національне агентство з 
забезпечення якості вищої освіти, онлайн) 

Корнейко А. О.:  
VIII Міжнародна науково-практична конференція «Integration of scientific and 

modern ideas into practice» (15-18 листопада, Стокгольм, Швеція); 
Всеукраїнська інтернет-конференція «Інклюзивна освіта»:підходи та практики» 

(16-17 червня, Київ); 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація інформаційно-

ресурсного забезпечення освітнього процесу, спрямована на підвищення якості освіти» 
(25 листопада, Київ, ДНУ «ІМЗО»); 

Вебінар «Інституційні аудити ЗЗСО: результати 2020-2021 та рекомендації на 
2022» (14 квітня, Київ, ДСЯО); 

Вебінар «НУШ у базовій школі: чек-лист для вчителя» (26 травня, Київ); 
Всеукраїнський науково-практичний вебінар «PISA-2022 в Україні» (12 вересня, 

Київ, УЦОЯО). 
Лук’янчук Г. Я.: 
Освітній форум «Сьогодні заради майбутнього. Школа у воєнний час» (24 вересня, 

м. Львів ГО ПРОСВІТ) 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні орієнтири в сучасній 

освіті: теоретичний аналіз та практичний досвід», (10 листопада, Комунальний заклад 
вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної 
ради», Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний 
університет»)  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Системи управління освітою  під 
час воєнного стану та перспективи оновлення освіти в повоєнну добу» (05 грудня, 
Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти) 

Остапйовський І.Є.: 
ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція науковців, аспірантів та 

студентів «Актуальні проблеми педагогіки, соціальної роботи та соціального 
забезпечення» (18 травня, м. Луцьк). 

Міжнародний освітній форум «Трансформація в освіті: виклики і перспективи» (03 
лютого, м. Київ).  

Міжнародна конференція - другі академічні читання пам’яті Романа 
Арцишевського «Світоглядна освіта молоді: філософський та психолого-педагогічні 
аспекти» (23-24 червня, м. Луцьк). 

Воркшоп «Нова українська школа: результати моніторингу та перспективи успіху» 
(28 червня, м. Луцьк). 

Радецька І. В. : 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта як засіб 

професійного зростання педагога» (25 лютого, м. Тернопіль, дистанційно, наукова стаття, 
сертифікат участі). 

Всеукраїнська інтернет-конференція «Інклюзивна освіта: підходи та практики» (16 
червня, освітній проєкт «На Урок», дистанційно, свідоцтво № К77-1068930). 



V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування 
громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики» 
(17 червня, м. Суми, дистанційно, наукова стаття, сертифікат участі). 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація інформаційно-
ресурсного забезпечення освітнього процесу, спрямована на підвищення якості освіти» в 
межах Тринадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2022» (25 листопада, 
м. Київ, онлайн). 

Вебінар «Організація електронної демократії в ЗЗСО: поради для адміністраторів і 
вчителів» (28 листопада, освітній проєкт «На Урок», дистанційно, свідоцтво № В722-
1068930). 

Рудь О. В.: 
Інтернет-конференція «Розвиток медіапсихології та медіаосвіти в Україні: 

медіаосвітня осінь 2022»  (04 листопада, платформа Zoom) 
Науковий семінар НАН України і НАПН України «Медіаосвіта як чинник 

соціалізації особистості в умовах системних змін» (04 листопада, платформа Zoom) 
Вебінар "Медіапсихологія війни і здоров’язберігаюча медіаосвіта" 

https://us02web.zoom.us/j/85682887088?pwd=a0dwdm92bWJxTGI3dnJIMmlvMFJIdz09 (03 жовтня, 
платформа Zoom) 

Освітній онлайн-марафон «Навчати та навчатися під час війни». «Навчаємось 
разом: Дружня школа»https://www.facebook.com/FriendlySchoolNus/(26 травня – 10 червня) 

VI міжінституційний семінар «Кіберсоціалізація в умовах підвищеної 
невизначеності». Інститут соціальної та політичної психології НАПН України у 
кооперації з  the Department of Cognitive Science and Artificial Intelligence at Tilburg School 
of Humanities and Digital Sciences (The Netherlands). 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczPwcGoSZDYmr_lf77WsAy3Uqv7GsnO5mGsq
bQTMi-z6LjpQ/viewform?pli=1 (26 серпня) 
Онлайн-тренінг з протидії дезінформації «Накипіло» (22-24 липня) 
https://us02web.zoom.us/j/82787183219?pwd=MkxVNy91NlhWMFIwOWM2Z0ROVG5mdz09  

 Вебінар «Пропаганда під час війни». Проєкт "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 
грамотність"  (07 липня) 
https://us02web.zoom.us/j/86024412221?pwd=V2NTV2NKVFdISGY4ZEtyeW1qTkludz09 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Українська національна ідея в 
контексті  конституційного процесу у ХХІ столітті» НУ «Острозька академія», кафедра 
державної політики та врядування Національного університету «Львівська політехніка», 
Товариство «Знання»  України (28 червня) 

Всеукраїнська конференція «3D: досвід, досягнення і дієвість проєкту “Вивчай та 
розрізняй: інфо-медійна грамотність» (23 червня) 
https://us02web.zoom.us/w/83471699265?tk=8qbyEfNy1K7cPrS10LexJ2yMrKVsSmfM7DWwzA7sB_g.DQMAA
AATb00NQRZxdXpPTFgwMlNFQzBRMHd5SHlpaEh3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&p
wd=d2tPSVVJdHJ1WGF1UVZMU2RQM25Bdz09 

Сташенко М. О.: 
Всеукраїнська конференція «3D: досвід, досягнення і дієвість проєкту “Вивчай та 

розрізняй: інфо-медійна грамотність» (23 червня) 
https://us02web.zoom.us/w/83471699265?tk=8qbyEfNy1K7cPrS10LexJ2yMrKVsSmfM7DWwzA7sB_g.DQMAA
AATb00NQRZxdXpPTFgwMlNFQzBRMHd5SHlpaEh3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&p
wd=d2tPSVVJdHJ1WGF1UVZMU2RQM25Bdz09 

Вебінар «Пропаганда під час війни». Проєкт "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 
грамотність"  (07 липня) 
https://us02web.zoom.us/j/86024412221?pwd=V2NTV2NKVFdISGY4ZEtyeW1qTkludz09 

Вебінар "Медіапсихологія війни і здоров’язберігаюча медіаосвіта" 
https://us02web.zoom.us/j/85682887088?pwd=a0dwdm92bWJxTGI3dnJIMmlvMFJIdz09 (03 жовтня, 
платформа Zoom) 



Освітній онлайн-марафон «Навчати та навчатися під час війни». «Навчаємось 
разом: Дружня школа»https://www.facebook.com/FriendlySchoolNus/(26 травня – 10 червня) 

ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю  
«Неперервна освіта: актуальні дискурси»  (25 листопада, Ужгород, Закарпатський ІППО, 
доповідь «Технології менеджменту якості в управлінні закладами освіти») 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Використання технологій 
менеджменту якості в управлінні закладами освіти» (24 листопада, Тернопіль (ТОКІППО), 
доповідь «До дискурсу про управлiння якicтю ocвiти») 

Шинкарук І. В.: 
VIII  Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового 

сторіччя: виклики та пріоритети» (7-14 листопада, м. Запоріжжя); 
Всеукраїнська науково-практична конференція «VІ Геретівські читання» (03 

червня, Тернопіль). 
Ділог-сесія «Системний підхід до впровапдження концепції НУШ в закладах 

загальної середньої освіти» (10 листопада, м. Запоріжжя); 
Вебфорум «Актуальні проблеми цифровізації освіти в сучасних умовах» (14 

листопада, м. Запоріжжя); 
 11 вебінарів в рамках Всеукраїнського освітнього марафону «Універсальні освітні 

матеріали для дистанційного та змішаного навчання дітей з особливими освітніми 
потребами» (листопад-грудень, Київ). 

Всеукраїнська школа педагогічної майстерності «Педагогічний стартап – 2022» 
(07-08 вересня, Київ, ДНУ«ІМЗО»). 

 
3.3. Протягом року працівники Інституту організували і провели заходи 

регіонального рівня (якщо співорганізатори – зазначити окремо): 
№
 з/ 
п 

Підрозділ, 
відповідальний 

(співорганізатори) 
Назва заходу Дата 

проведення 
Форма підведення 

підсумків 

1. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Корнейко А. О. 

Науковий семінар 
«Зовнішні оцінювання 
якості освіти в умовах 
інноваційного освітнього 
середовища»  

08 квітня Обговорення. 
Аналіз нового формату 
зовнішніх оцінювань 
навчальних досягнень в 
умовах воєнного стану 

2. Кафедра 
менеджменту 
освіти 

Науково-практична 
конференція 
«Управління якістю 
освіти в умовах 
реалізації формули 
НУШ»  

31 травня Електронний збірник 
матеріалів. Сайт 
https://sites.google.com/view/
31-05-2022-
kmo/%D0%B3%D0%BE%D0
%BB%D0%BE%D0%B2%D
0%BD%D0%B0 

3. Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Шинкарук І. В. 

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

2-3 червня Інформація на сайт 

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

Науково-практична 
конференція «Духовно-
моральне виховання як 
фактор формування 
життєвих компетен-
тностей школярів»  

23 серпня Узагальнення 
результатів дослідно-
експериментальної 
роботи. Публікація на 
сайті ВІППО 

5. Кафедра 
менеджменту 

«Індивідуальна освітня 
траєкторія педагога: 

5 жовтня  
 

Інформація на сайт 



освіти 
Шинкарук І. В. 

практичний аспект»  

6. Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Шинкарук І. В. 

«Індивідуальна освітня 
траєкторія педагога: 
практичний аспект»  

28 жовтня  
 

Інформація на сайт 

7. Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Шинкарук І. В. 

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

15-16 
листопада 

Інформація на сайт 

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

Підрозділ 
Науково-
практичні 

конференції 

Педагогічні 
читання, 

круглі столи 

Наукові 
семінари 

Інші 
заходи 

Гребенюк А. В. 1    
Корнейко А. О.  1  1  
Лук’янчук Г. Я. 1    
Остапйовський І.Є.     
Радецька І. В.    2 
Рудь О. В   1  
Шинкарук І. В.     
ВСЬОГО 3  2 2 

Гребенюк А. В.,  Лук’янчук Г. Я.: 
Обласна науково-практична конференція, присвячена 104-й річниці від дня 

народження Василя Сухомлинського «Актуальність спадщини В.О. Сухомлинського у 
Новій українській школі» (27 жовтня, Луцьк, ВІППО, онлайн)  

Корнейко А. О.  
Регіональна науково-практична конференція «Міжнародне дослідження PISA. 

Особливості організації  і проведення у 2022 році» (21 лютого, Львів). 
Навчально-методичний семінар «Організація та проведення моніторингових 

досліджень динаміки якості освіти в умовах інноваційного освітнього середовища» (15 
квітня, Луцьк, ВІППО) 

Радецька І. В. 
Вебінар для педагогів від Фонду гарантування вкладів та університету банківської 

справи «Фінансова грамотність вчителя у цифрову епоху» (05 квітня, м. Луцьк, онлайн). 
Онлайн-воркшоп за освітньою програмою методичного хабу «Професійний 

розвиток педагогів в умовах реформування освітньої галузі» в рамках проведення ХХVІІ 
обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів 
Волині», номінація «Управління закладами освіти» (18 травня, м. Луцьк, ВІППО, онлайн, 
доповідь та довідка члена журі). 

Рудь О. В.: 
Навчальний семінар «Створення превентивного виховного простору через науково-

методичне забезпечення розвитку компетентностей педагогів» (ВІППО, 07 червня, 
онлайн). 

4. Наявність профілю в міжнародних ідентифікаторах науковця і пошукових 
сиатемах 
№ 
з/п 

Прізвище, 
ініціали 

Структурний 
підрозділ Researche ORCID Google Scholar Інше 

1. Гребенюк 
А. В. 

Кафедра 
менеджменту  

https://orcid.o
rg/my-

https://scholar.go
ogle.com.ua/  

Academia.edu 
https://vdu.acade



освіти orcid?orcid=0
000-0002-
0620-5416 

citations?user=wh
RozJoAAAAJ&h
l=uk 

mia.edu/АрсенГр
ебенюк 

2. Остапйовс
ький І. Є. 

Кафедра 
менеджменту 
освіти 

 + +  

3. Радецька 
І. В. 

Кафедра 
менеджменту 
освіти 

https://www.rese
archgate.net/prof
ile/Irina-
Radecka  

https://orcid.o
rg/my-
orcid?orcid=0
000-0003-
4985-9919  

https://scholar.go
ogle.com/citation
s?hl=uk&user=W
pfcDsMAAAAJ
&view_op=list_w
orks&sortby=pub
date  

 

4. Рудь О.В. Кафедра 
менеджменту 
освіти 

https://www.rese
archgate. 

net/profile/Oksa
na-Rud 

   

5. Сташенко 
М. О. 

Кафедра 
менеджменту 
освіти 

https://www.rese
archgate.net/prof
ile/Mykhaylo-
Stashenko 

   

 5. Видавнича діяльність працівників кафедри (відділу, центру) за 
наукометричними базами в 2022 році 

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

Кількісний прояв 
показника 

WoS   
 Scopus   
Google Scholar 6 
Інші (вказати назви)  

  
6. Експертно-аналітична діяльність: 
Протягом року  працівниками Інституту здійснено: 
 рецензування:   
– програм спецкурсів - 3 
Корнейко А.О.(1): 
Освітня програма «Організація та проведення моніторингових досліджень 

динаміки якості освіти в умовах інноваційного освітнього середовища» / укладач: 
методист відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО Кутовий Р. С. 

Радецька І. В.(1): 
Романюк С. В. завідувачки відділу управління закладами освіти Волинського ІППО 

«Створення інклюзивного середовища у ЗЗСО»  
 Шинкарук І. В.(1): 

Освітня програма «Інтернет-сервіси в роботі вчителя початкових класів»/ укладач: 
методист відділу новацій та передових педагогічних технологій ВІППО Свитка Н. В. 
(укладач: методист відділу новацій та передових педагогічних технологій ВІППО Свитка 
Н. В.); 

– магістерських робіт - 11 
Корнейко А. О.(10):  
«Діяльність Волинської обласної державної адміністрації у формуванні екологічної 

політики» студента Волинського національного університету імені Лесі Українки, 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної 
програми «Державна служба», Васюхника А. С.; 

«Адміністрування у системі публічних закупівель в Україні» студентки 
Волинського національного університету імені Лесі Українки, спеціальності 281 



«Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійної програми «Державна 
служба» Стельмащук А. В.; 

«Публічне управління освітньою сферою в умовах адмінітративної реформи (на 
прикладі Волинської області)» студентки Волинського національного університету імені 
Лесі Українки, спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-
професійної програми «Державна служба» Ярошик А. М.; 

«Вплив міжнаціональних ті міжетнічних конфліктів на політичну систему 
сучасної України» студента Волинського національного університету імені Лесі 
Українки, спеціальності 052 «Політологія», освітньо-професійної програми 
«Політологія» Рудницького В. Р.; 

«Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості (на 
прикладі Луцької міської ради)» студентки Волинського національного університету 
імені Лесі Українки, спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 
освітньо-професійної програми «Державна служба» Бриль О. Р.; 

«Державна політика професійної адаптації військовослужбовців України» 
студента спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ОП «Державна 
служба» Волинського національного університету ім. Лесі Українки Скібіцького К. В.; 

«Чинники формування іиіджу посадових осіб у органах публічної влади» студента 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ОП «Державна служба» 
Волинського національного університету ім. Лесі Українки Коцар В. М.; 

«Наукові підходи до реформування державного управління в Україні» студентки 
Волинського національного університету імені Лесі Українки, спеціальності 281 
«Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійної програми «Державна 
служба» Жгутової Н. А.; 

«Роль Ради національної безпеки і оборони України в забезпечення безпекової 
стратегії держави» студентки Волинського національного університету імені Лесі 
Українки, спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-
професійної програми «Державна служба» Куничик Є. Л.; 

«Вплив цифрової трансформації на демократизацію українського суспільства», 
студентки Волинського національного університету імені Лесі Українки, спеціальності 
052 «Політологія», освітньо-професійної програми «Політологія» Мельник О. В. 

Радецька І. В.(1): 
Савчук Є. Ю. студентки Державного торговельно-економічного університету 

спеціальності «Менеджмент ЗЕД» «Стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки 
(на прикладі ТОВ «Дітран»)» 

– навчальних, навчально-методичних, методичних посібників -1 
Сташенко М. О.(1): 

Навчально-методичне видання: Оксана Рудь Медіаграмотність в умовах війни : 
навчально-методичний комплекс. Луцьк : ВІППО, 2022. 64 с. 

– методичних рекомендацій - 4 
Корнейко А.О.(1): 
Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Державне право 

зарубіжних країн» для студентів денної форми навчання / О. А. Бундак. Луцьк: ЛІРоЛ 
Університету «Україна», 2022. 38 с . 

Радецька І. В.(1): 
Юрист І. А. заступниці директора з НВР КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 17 Луцької міської ради» «Світ чекає крилатих»: особливості організації 
освітнього простору» 

Шинкарук І. В.(2): 
Методичні рекомендації «Ігри в арсеналі вчителя географії» (автор: Коханюк М. В., 

учитель КЗ «Луцький ліцей. №22 ЛМР»); 



Методичні рекомендації «Порадник директру» (автор: Мах О. П.,  КЗ «Луцький 
ліцей. №17» ЛМР»); 

– методичних розробок - 3 
Корнейко А.О.(1): 

Методична розробка «Відпрацювання алгоритму надання першої медичної 
допомоги на уроках Захисту України та під час навчально-виховного процесу у школі» 
/Корнейко М. М., Власюк І. М. – Луцьк, 2022. – 55 стор. 

Остапйовський І. Є.(1): 
«Тестування як засіб оцінки знань та вмінь вихованців гуртка конструювання та 

моделювання одягу» (автор: Сива Олена Василівна, керівник гуртків Центру позашкільної 
освіти Волинської обласної ради). 

Шинкарук І. В.(1): 
Методична розробка «Гліцекультура – інноваційна форма туризму» (автор: 

Коханюк М. В., учитель КЗ «Луцький ліцей. №22 ЛМР»); 
– збірників матеріалів - 1 
Остапйовський І. Є.(1): 
Збірник «Організація та проведення ЗНО у Волинській області в 2021 році: 

інформація та аналітика» (автори-упорядники: А. О. Корнейко, Р. С. Кутовий) 
– освітньо-професійних програм підготовки магістрів (___); 
– інше (вказати, що саме) - 1 
Корнейко А.О.(1): 
Стаття «Професійна підготовка майбутніх педагогів закладів позашкільної 

освіти  в умовах реалізації Нової української школи» завідувача методичного відділу 
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради 
Сподарик Світлани Олександрівни (подано до друку у науково-методичному журналі 
ВІППО «Педагогічний пошук») 

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

листів, концепцій, положень тощо (обов’язково зазначати вихідні дані згідно з ДСТУ 
8302:2015) 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Зовнішнє оцінювання якості 
освіти як інструмент удосконалення функціонування закладу освіти» / уклад. Корнейко А. 
О., Остапйовський І. Є.  Луцьк: ВІППО, 2022.  URL: 
https://docs.google.com/document/d/1ONVybeyjldRTm2CoCqoV4QZ0yKGP2RC0o9Z4oxBfZ
qU/edit 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Зовнішнє оцінювання якості 
освіти в системі якості освіти: управлінський супровід» / уклад. Корнейко А. О. Луцьк: 
ВІППО, 2022.  URL https://docs.google.com/document/d/1P-
NjfuddR0PkZeEmFeSL3aI69srVcQY8ekdYNORAzMo/edit 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Сертифікація педагогів як 
складова індивідуальної траєкторії професійного розвитку» / уклад. Корнейко А. О. 
Луцьк: ВІППО, 2022.  URL: https://docs.google.com/document/d/1RWu3LlSBlL_7sfkg2j-
AHqqX0PrUEjr2n4J3g4XJ8XU/edit 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Управління наскрізним 
освітнім процесом на основі цінностей в НУШ» / уклад.  Лук’янчук Г. Я. Луцьк: ВІППО, 
2022. URL: 
https://docs.google.com/document/d/1HaYr5yf8FWnlg37ZoTZ23ShbzZWs4ZuB0_x_188deYE/
edit 

Освітня програма навчального тренінгу підвищення кваліфікації педагогічні 
працівників, керівників ЗЗСО «Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність  в 
інноваційному освітньому менеджменті»  / уклад. О. В. Рудь, М. О. Сташенко. Луцьк: 



ВІППО, 2022. URL: https://docs.google.com/document/d/17kAeJDgp97dQApHTECn-
sRUGW8hYeMcl6aHMBwe4EEs/edit 

Освітня програма підвищення кваліфікації  «Формування внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти» / уклад. М. О. Сташенко, О. В. Рудь, Луцьк: ВІППО, 2022. 
URL: https://docs.google.com/document/d/1dScClW0dmGRQWBkHKtxO-
Iy3lQ04yD9mIl_LxAOikg0/edit 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Фінансово-стратегічне 
планування в роботі керівника ЗЗСО» / уклад.  Кінах Н. В., Радецька І. В. Луцьк : ВІППО, 
8 с. URL: https://docs.google.com/document/d/1CX4y-oIF8RMJwCZGXrW_DtD45mMBD-
TVYi5OOje6Nm4/edit 

Освітня програма семінару-практикуму «Управлінський супровід інклюзивного 
навчання в закладі загальної середньої освіти» / уклад.  Радецька І. В. Луцьк : ВІППО, 8 с. 
URL: 
https://docs.google.com/document/d/1xTC9yKPAoMGKo3CP92Ta_1ZQn_U6wmETJ_fLovd_8
7A/edit 

 
8. Формування  інформаційної бази даних про наукову діяльність Інституту 

 
ІІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Форми організації науково-методичної роботи 
1.2. Форми організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками  
Протягом року працівники Інституту організовували роботу  2 постійно діючих 

семінари, ____тренінгів, 2 шкіли фахової майстерності, ___шкіл молодого педагога, ___ 
шкіл молодого керівника, ___творчих майстерень, 4 інше (деталізувати) 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний Назва заходу Дата 

проведення 
Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

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

Навчально-
методичний семінар 
«Організаційні і 
змістово-методичні 
стратегії забезпечення 
духовно-морального 
виховання учнів Нової 
української школи» 
Столинсько-
Смолярська гімназія 
Рівненської ТГ 
Волинської обл. 
квітень 

19 квітня 16 Виконання 
тестових завдань 

2. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Корнейко А. О. 
(співорганізатор, 
спільно з 
ЛРЦОЯО) 

Науково-методичний 
семінар 
«Впровадження 
технологій 
зовнішнього 
оцінювання якості 
освіти в реалізації 
освітньої реформи: 
проблеми та 
перспективи»  

25 травня 34 Практикум 
роботи з 
програмою 
тестування НМТ-
2022 

3. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  

Науково-методичний 
вебінар «PISA-2022 у 
закладах 

19 вересня 28 Опрацювання 
інструктивно-
методичних 



Корнейко А. О. 
(співорганізатор, 
спільно з 
УЦОЯО) 

освіти:особливості 
комп’ютерного 
тестування» 

матеріалів PISA 

4. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Корнейко А. О.  

Науково-методичний 
вебінар 
«Управлінський 
супровід та роль 
керівника закладу 
освіти – учасника 
PISA» 

26 вересня 21 Ознайомлення зі 
сценарієм 
проведення 
моніторингу в ЗО 

5. Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Шинкарук І. 

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

29 жовтня 23 Інформація на 
сайт 

6. Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Шинкарук І. В. 

Педагогічний івент 
«Інноваційна 
компетентність 
як складова 
безперервного 
професійного 
розвитку педагога 

9 
листопада 

38 Інформація на 
сайт, презентація 

7. Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Шинкарук І. В. 

Обласна школа 
педагогічної 
майстерності 
«Педагогічний 
стартап» 

15 грудня 28 Інформація на 
сайт; відеотека, 

презентації, 
матеріали з 

досвіду роботи. 
8. Кафедра 

менеджменту 
освіти, 
Шинкарук І. В. 

Обласна школа 
педагогічної 
майстерності 
«Педагогічний 
стартап» 

16 грудня 35 Інформація на 
сайт; відеотека, 

презентації, 
матеріали з 

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

отриманням сертифіката про підвищення кваліфікації) 
Протягом року працівники Інституту провели 21 навчально-методичний семінар, 3 

тренінги, ___семінарів-тренінгів, 4 семінари-практикуми, ____майстер-класів, інше _4_ 
(деталізувати): 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
проведення 

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

Вебсемінар-практикум 
«Формування 
внутрішньої системи 
забезпечення якості 
освіти» 

11-12 
січня 

45 онлайн 

2. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я.  

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

20 січня 34 онлайн 



3. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

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

21 січня 29 онлайн 

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

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

25 січня 26 онлайн 

5. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

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

31 січня 23 онлайн 

6. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Сертифікація 
педагогів як складова 
індивідуальної 
траєкторії 
професійного 
розвитку: формат та 
етапи проведення» 

03-04 
лютого 

27 онлайн 

7. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

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

23 лютого 24 онлайн 

8. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Корнейко А. О. 

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

22-23 
березня 

20 онлайн 

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

Вебсемінар-практикум 
«Формування 
внутрішньої системи 
забезпечення якості 
освіти» 

8, 11 
квітня 

35 онлайн 

10. Кафедра Навчально- 14 квітня 21 онлайн 



менеджменту освіти, 
Остапйовський І.Є. 

методичний семінар  
Професійне 
спілкування педагога 
НУШ 

11. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Радецька І. В. 

Семінар-практикум 
«Управління 
мотивацією 
професійної діяльності 
керівних та 
педагогічних кадрів 
ЗЗСО» 

14 квітня 37 онлайн 

12. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

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

15 квітня 31 онлайн 

13. Кафедра 
менеджменту освіти,  
Остапйовський І. Є., 
Радецька І. В. 

Навчально-
методичний семінар 
«Контрольно-
аналітична діяльність 
педагога НУШ» 

13 травня 32 онлайн 

14. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Шинкарук І. В. 

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

13 травня 34 онлайн 

15. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Шинкарук І. В. 

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

18 травня 28 онлайн 

16. Кафедра 
менеджменту освіти 
Гребенюк А. В. 

Семінар-практикум 
«Культура 
популяризації науки в 
сучасних інтернет-
медіа» 

18 травня 32 онлайн 

17. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчально-
методичний семінар  
«Інтегрований курс 
«Культура 
добросусідства» як 
засіб управління 
розвитком соціальної, 
громадянської та 
міжкультурної 
компетентностей 
суб’єктів освітнього 
процесу в НУШ» 

30 травня 21 онлайн 

18. Кафедра 
менеджменту освіти, 

Навчально-
методичний семінар  

07 червня 23 онлайн 



Лук’янчук Г. Я. «Інтегрований курс 
«Культура 
добросусідства» як 
засіб управління 
розвитком соціальної, 
громадянської та 
міжкультурної 
компетентностей 
суб’єктів освітнього 
процесу в НУШ» 

19. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Зовнішнє незалежне 
оцінювання в системі 
якості освіти: 
управлінський аспект» 

22 червня 32 онлайн 

20. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Корнейко А. О. 

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

23 червня 27 онлайн 

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

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

24 червня 27 онлайн 

22. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Шинкарук І. В. 

Семінар практикум 
«Методичні аспекти 
змішаного навчання» 

15 вересня 34 онлайн 

23. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Радецька І. В. 

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

29-30 
вересня 

23 онлайн 

24. Кафедра 
менеджменту освіти,  
Остапйовський І. Є., 
Радецька І. В. 

Навчально-
методичний семінар 
«Контрольно-
аналітична діяльність 
педагога НУШ» 

27 жовтня 30 онлайн 

25. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

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

21 жовтня 22 онлайн 

26. Кафедра Навчально- 28 жовтня 27 очна 



менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

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

27. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Корнейко А. О. 

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

27-28 
жовтня 

30 онлайн 

28. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

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

17 
листопада 

26 онлайн 

29. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

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

28 
листопада 

23 онлайн 

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

Навчально-
методичний семінар 
«Зовнішнє незалежне 
оцінювання в системі 
якості освіти: 
управлінський аспект» 

30 
листопада 

39 онлайн 

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

Навчально-
методичний семінар 
«Зовнішнє незалежне 
оцінювання в системі 
якості освіти: 
управлінський аспект» 

02 грудня 24 онлайн 

32. Кафедра 
менеджменту освіти, 
Корнейко А. О. 

Навчально-
методичний семінар 
«Сертифікація 
педагогів як складова 
індивідуальної 
траєкторії 
професійного 
розвитку: формат та 
етапи проведення» 

14-15 
грудня 

23 онлайн 

 



2.Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 
педагогічних працівників тощо 

Член журі всеукраїнского конкурсу авторських програм практичних психологів і 
соціальних педагогів «Нові технології в новсій школі».  

Лютий, ВІППО, Остапйовський І. Є. 
 

 
ІV. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 
педагогічних працівників 

2.Організаційно-методичний супровід навчальної діяльності 
Організація тематичних курсів підвищення кваліфікації учителів «Медіаосвіта та 

медіаінформаційна грамотність вчителя нової української школи» за очно-дистанційною    
формою 

25 лютого -11березня, Рудь О. В., Сташенко М. О. 
Організація тематичних курсів підвищення кваліфікації учителів «Релігійний 

компонент в освітньому менеджменті» (онлайн)  
10-13 жовтня, 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», «Інформаційна гігієна під час війни», «Медіаосвіта та 
медіаінформаційна грамотність у державних стандартах НУШ», «Сучасний синтез 
наукової і релігійної картин світу», «Особливості архітектурних стилів культових споруд 
краю» 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:  
1.1. Всеукраїнського рівня 

№ 
з/п 

Тема 
дослідження 

Заклад освіти, 
ПІБ 

відповідального 
виконавця 

Науковий 
керівник, 

координатор 
ІМЗО 

Наказ, яким 
затверджено 
експеримент, 

строки 
проведення 

Очікувані 
результати 

1. «Стандартизація 
наскрізної 
соціально-
психологічної 
моделі масового 
впровадження 
медіаосвіти у 
вітчизняну 
педагогічну 
практику» 
2017-2022 рр. 
 

1. КЗ «Луцький 
навчально-
виховний 
комплекс 
“Загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 22 – 
ліцей Луцької 
міської ради»  
2. Опорний 
заклад навчально 
виховний 

Рудь О. В. Наказ МОН 
України від 
18 серпня 
2017 року  
№ 1199  

Перевірка 
результативності 
вітчизняної моделі 
наскрізної 
медіаосвіти та 
підвищення рівня 
медіакомпетентності 
педагогів і учнів. 
Укладання 
дидактичних 
матеріалів. Розробка 
засобів діагностики 



комплекс 
«Колківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів – 
ліцей» 
Маневицького 
району 
Волинської 
області 
3. Залізницький 
навчально-
виховний 
комплекс 
«Загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів – 
дитячий садок» 
Любешівського 
району 
Волинської 
області 

результатів ДЕР.  
 

 
1.2. Регіонального рівня (розпочинати із експериментів, які закінчуються і т.д. в 

хронології) 
№
з/
п 

Тема 
досліджен

ня 

Заклад 
освіти 

Наказ
, яким 
затве
рджен

о 
експе

ри 
мент 

Науков
ий 

керівн
ик 

(ПІБ, 
посада, 
наук. 
ст., 

вчене 
звання) 

Наукови
й 

консуль 
тант 
(ПІБ, 

посада, 
вчене 

звання) 

Дирек
тор 

експе
римен
тальн

ого 
ЗЗСО 
(ПІБ) 

 

Термі
н 

прове
дення
; етап 
експе
римен

ту 
термі

ни 

Стислий зміст 
результатів за рік (2-

3 речення) 

 

«Впровад
ження 
дистанцій
ної освіти 
в умовах 
інновацій
ного 
освітньог
о 
середови
ща 
вечірньої 
(змінної) 
школи» 

Комун
альний 
заклад 
загальн
ої 
середн
ьої 
освіти 
"Луцьк
ий 
інститу
ційний 
ліцей 
№8 
Луцької 
міської 
ради" 

Наказ 
облас
ного 
управ
ління 
освіт
и і 
науки 
Воли
нсько
ї 
ОДА 
№ 
652 
від 
10.11.
2017 

Науков
ий 
керівн
ик:  
Лук’ян
чук Г. 
Я.,ст. 
викл. 
кафедр
именед
жмент
у 
освіти 

Наукови
й 
консуль
тант: 

  
Корнейк
о А. О., 
к.і.н.,до

цент 
кафедри 
менедж
менту 
освіти  

 

Левчен
ко 
Юрій 
Іванов
ич 

Верес
ень 
2017 
р. – 
черве
нь 
2022 
р.; 
ІІІ 
(узага
льню
ючий)
етап 

Розроблено модель 
дистанційної освіти 
в закладі освіти. 
Завершено 
виконання програми 
дослідно-
експериментальної 
роботи; Проведено 
підсумкову науково-
практичну 
конференцію. Звіт 
про завершення 
дослідно-
експериментальної 
роботи схвалено 
вченою радою 
ВІППО 19.05.2022 р. 



р Дослідно-
експериментальну 
роботу завершено. 

 

«Націона
льне 
вихованн
я 
особисто
сті в 
умовах 
полікульт
урного 
середови
ща» 
 

Комуна
льний 
заклад 
"Луцька 
загальн
оосвітн
я школа 
І-ІІІ 
ступені
в №19 
Луцької 
міської 
ради 
Волинс
ької 
області" 

Наказ 
облас
ного 
управ
ління 
освіт
и і 
науки 
Воли
нсько
ї 
ОДА 
№ 
652 
від 
10.11.
2017 
р 

Науков
ий 
керівн
ик:  
Лук’ян
чук Г. 
Я.,ст. 
викл. 
кафедр
именед
жмент
у 
освіти 

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

Маси
ник 
Анже
ла 
Віталі
ївна 

верес
ень 
2017 
– 
черве
нь 
2022 
року; 
ІІІ 
(узага
льню
ючий)
етап  
 

Узагальнено та 
уточнено моделі: 
полікультурної 
компетентності 
особистості;  
проведено науково-
методичну 
конференцію за 
темою дослідно-
експериментальної 
роботи; звіт про 
виконання програми 
дослідно-
експериментальної 
роботи схвалено 
вченою радою 
ВІППО 19.05.2022 р. 
Дослідно-
експериментальну 
роботу завершено. 

 

«Духовно-
моральне 
виховання 
як фактор 
формуван
ня 
життєвих 
компетент
ностей 
школярів»  

Столин
сько-
Смоляр
ська 
гімназія 
Рівненс
ької ТГ 
Волинс
ької 
обл. 

Наказ  
управ
ління 
освіт
и, 
науки 
та 
молод
і 
ВОД
А № 
375 
від 
12.06. 
2017 
р 

Рудь О. 
В. ст. 
виклада
ч 
кафедр
и 
менедж
менту 
освіти 

 Сташенко 
М.О., 
канд.ф.-
м.н., 
доцент, 
зав.к-ри 
менеджм
енту 
освіти 

Лопо
шук 
О. С. 

Верес
ень  
2017 
р.- 
серпен
ь 
 2022 
р. 
(ІІІ 
етап) 
 

Систематизаціюя 
результатів дослідно - 
експериментальної 
роботи з теми 
«Духовно-моральне 
виховання як фактор 
формування життєвих 
компетентностей 
школярів»; створення 
та практична 
апробація науково-
методичних розробок, 
інноваційних 
авторських методик та 
технологій 
формування життєвих 
компетентностей та 
духовно-морального 
становлення 
особистості в 
освітньому 
середовищі. 
Укладання необхідних 
експериментальних 
матеріалів.  Дослідно-
експериментальну 
роботу завершено. 

 
 
 
2. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проєктна діяльність 



2.1. Перелік інноваційних проєктів всеукраїнського рівня 

№ 
з/п 

Назва 
проєкту 

Організатор/авто
р ініціативи 

Учасники 
проєкту 

Перелік закладів 
освіти, які беруть 

участь 

Обласний 
координатор 
(ПІБ, посада) 

 

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. 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

Дем’янюк О.  Й. Інтегрування 
МІГ у 
систему 
післядиплом 
ної 
педагогічної 
освіти. 
Реалізація 
завдань 
проекту. 

3. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних 
інновацій. 
 

VІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО  
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ 

№ 
з/п Складові єдиного освітнього інформаційного простору 

Кількісний 
прояв 

показника 
Кількість розроблених цифрових ресурсів, а саме (за видами ресурсів): 43 

1 електронні документи   
2 інформаційні системи   
3 електронні дидактичні демонстраційні матеріали  30 
4 комп'ютерний тест  6 
5 кількість діючих віртуальних педагогічних спільнот: 6 
6 кількість діючих освітніх Інтернет-клубів  

7 кількість інших форм дистанційної освіти 
з них: 

1 

Радецька І. В.: Розроблено електронні демонстраційні матеріали для слухачів 
очної, очно-дистанційної та дистанційної форм навчання: 1) для керівників ЗЗСО лекцію-
презентацію «Кошторис ЗЗСО: формування, контроль та ревізія», лекцію-презентацію 
«Креативні методи ухвалення управлінських рішень»; 2) для слухачів інклюзивної 
освітньої галузі лекцію-презентацію «Технології спільного викладання в інклюзивному 
класі»; 3) для практичних психологів лекцію-презентацію «Технології взаємодії фахівців 
психологічної служби з педагогами інклюзивних класів»  

1. Науково-методичний супровід  учасників інформатизації освіти 
Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього простору регіону 
Адміністрування та 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. 



Наповнення та адміністрування електронного освітнього контенту «Медіаосвіта» 
https://sites.google.com/view/media2021rud/ 

Протягом року, Сташенко М. О., Рудь О. 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. Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 
(протягом року, 
онлайн) 

Friedrich Naumann 
Foundation Ukraine 
and Belarus. 

Опрацювання 
організаційних та 
управлінських 
моделей 
медіаосвіти 

Укладання освітніх 
програм підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, розробка 
дидактичних 
матеріалів 

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

Deutsche Welle 
Akademie 
Фільтр спільно з 
USAID “Мріємо та 
діємо” 

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

Cертифікат про 
проходження 
національного тесту з 
медіаграмотності 
 

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

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

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

Інтегрування МІГ у 
систему 
післядипломної 
педагогічної освіти. 
Реалізація завдань 
проекту. 

 
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 

 «Вивчай та 
розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність» 

Рада 
міжнародних 
наукових 
досліджень та 

Науково-
педагогічні, 
педагогічні 
працівники 

Дем’янюк 
Олександр 
Йосипович,  
заступник 

Розвиток 
медіакомпетентності. 
Інтегрування 
медіаосвіти у 



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

кафедри  
 

директора 
з науково-

педагогічної 
діяльності 

Волинського 
ІППО, 
доктор 

історичних 
наук, 

професор 

систему підвищення 
квалівікації 
педагогічних 
працівників  

 
VІІІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ 

 1. Моніторинг освітньої діяльності: (зазначити результати) 
1.1. Участь у міжнародних моніторингових дослідженнях  
Організація заходів основного етапу міжнародного моніторингового дослідження 

PISA-2022 у Волинській області: 
- Проведення інструктивної наради для керівників закладів освіти області – 

учасників PISA-2022.  
27 вересня, ВІППО, Корнейко А. О. 

- Збір, обробка та передача Національному координатору PISA матеріалів основного 
етапу міжнародного моніторингового дослідження PISA-2022 (із закладів освіти області) 

25 жовтня - 01 листопада, Корнейко А. О. 
  Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

Участь в якості старшого інструктора в ЗНО  
03, 10 червня,Лук’янчук Г. Я. 

 
ІХ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Видавнич діяльність 
Навчально-методичне видання серії «Бібліотека вчителя»  

Оксана Рудь Медіаграмотність в умовах війни : навчально-методичний комплекс. 
Луцьк : ВІППО, 2022. 64 с. 

Листопад,  Рудь О. В. 
 
Працівники Інституту протягом року підготували та опублікували 30 наукових та 5 

науково-методичних праць 
2.1. Публікації  працівників кафедри (відділу, центру) 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я по батькові Кількість публікацій Педагогічний 
пошук 

1. Сташенко Михайло Олександрович 3 1 
2. Гребенюк Арсен Вікторович 6 3 
3. Корнейко Алла Олександрівна 4 1 
4. Лук᾽янчук Галина Ярославівна 5 1 
5. Остапйовський Ігор Євгенович 6 2 
6. Радецька Ірина В’ячеславівна 5 2 
7. Рудь Оксана Володимирівна 5 1 
8. Шинкарук Ірина Вікторівна 1 - 

2.2. Зведені показники інформаціно-видавничої діяльності працівників Інституту в 
2022 році 



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

45 

монографії   
підручники  
посібники  
навчально-методичні комплекси 1 
програми 9 
методичні рекомендації  
буклети  
наукові статті 30 
методичні статті 3 
збірники наукових праць  
збірники тез конференцій 1 
Інше (обов’язково зазначити):  
Збірник інформаційно-аналітичних матеріалів 

1 

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

Навчально-методичні комплекси 
Оксана Рудь Медіаграмотність в умовах війни : навчально-методичний комплекс. 

[Електронне видання]. Луцьк : ВІППО, 2022. 64 с. URL: 
https://drive.google.com/file/d/12BihlvWzvX5LiDzFYltW69sNw2BnziNX/view 

Програми 
Освітня програма навчально-методичного семінару «Зовнішнє оцінювання якості 

освіти як інструмент удосконалення функціонування закладу освіти» / уклад. Корнейко А. 
О., Остапйовський І. Є.  Луцьк: ВІППО, 2022.  URL: 
https://docs.google.com/document/d/1ONVybeyjldRTm2CoCqoV4QZ0yKGP2RC0o9Z4oxBfZ
qU/edit 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Зовнішнє оцінювання якості 
освіти в системі якості освіти: управлінський супровід» / уклад. Корнейко А. О. Луцьк: 
ВІППО, 2022.  URL https://docs.google.com/document/d/1P-
NjfuddR0PkZeEmFeSL3aI69srVcQY8ekdYNORAzMo/edit 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Сертифікація педагогів як 
складова індивідуальної траєкторії професійного розвитку» / уклад. Корнейко А. О. 
Луцьк: ВІППО, 2022.  URL: https://docs.google.com/document/d/1RWu3LlSBlL_7sfkg2j-
AHqqX0PrUEjr2n4J3g4XJ8XU/edit 

Освітня програма навчально-методичного семінару «Управління наскрізним 
освітнім процесом на основі цінностей в НУШ» / уклад.  Лук’янчук Г. Я. Луцьк: ВІППО, 
2022. URL: 
https://docs.google.com/document/d/1HaYr5yf8FWnlg37ZoTZ23ShbzZWs4ZuB0_x_188deYE/
edit 

Освітня програма навчального тренінгу підвищення кваліфікації педагогічні 
працівників, керівників ЗЗСО «Медіаосвіта та медіаінформаційна грамотність  в 
інноваційному освітньому менеджменті»  / уклад. О. В. Рудь, М. О. Сташенко. Луцьк: 
ВІППО, 2022. URL: https://docs.google.com/document/d/17kAeJDgp97dQApHTECn-
sRUGW8hYeMcl6aHMBwe4EEs/edit 

Освітня програма підвищення кваліфікації  «Формування внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти» / уклад. М. О. Сташенко, О. В. Рудь, Луцьк: ВІППО, 2022. 
URL: https://docs.google.com/document/d/1dScClW0dmGRQWBkHKtxO-
Iy3lQ04yD9mIl_LxAOikg0/edit 



Освітня програма навчально-методичного семінару «Фінансово-стратегічне 
планування в роботі керівника ЗЗСО» / уклад.  Кінах Н. В., Радецька І. В. Луцьк : ВІППО, 
8 с. URL: https://docs.google.com/document/d/1CX4y-oIF8RMJwCZGXrW_DtD45mMBD-
TVYi5OOje6Nm4/edit 

Освітня програма семінару-практикуму «Управлінський супровід інклюзивного 
навчання в закладі загальної середньої освіти» / уклад.  Радецька І. В. Луцьк : ВІППО, 8 с. 
URL: 
https://docs.google.com/document/d/1xTC9yKPAoMGKo3CP92Ta_1ZQn_U6wmETJ_fLovd_8
7A/edit 

Наукові статті 
Гребенюк А. В. Соціальні мережі: неочевидні перспективи та проблеми для 

середньої освіти. Педагогічний пошук, №1 (113). Луцьк: ВІППО, 2022. С. 3–5. 
Гребенюк А. В. «Суспільство знань» як основа відновлення української освіти. 

Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. м-лiв наук.-практ. 
кoнференцiї / упoрядн. Стaшенкo М. O. Луцьк: ВIППO, 2022. С. 33–39. 

Гребенюк А. В. Особливості освіти в «суспільстві знань». Педагогічний пошук, №2 
(114). Луцьк: ВІППО, 2022. С. 6–9. 

Гребенюк А. В. Філософсько-педагогічні аспекти сучасної субкультурності. 
Світоглядна освіта молоді: філософський та психолого-педагогічний аспекти: зб. наук. 
праць. Матеріали міжнародної конференції – других академічних читань пам’яті Романа 
Арцишевського. Луцьк: Вежа-Друк, 2022. С. 104–108. 

Гребенюк А. В. Українізація медіапростору: освітній контекст. Матеріали обласної 
науково-практичної конференції, присвяченої 104-й річниці від дня народження Василя 
Сухомлинського. Луцьк: ВІППО, 2022. С. 17–20. 

Гребенюк А. В. Екранна інформація в контексті сучасної освіти. Педагогічний 
пошук. №4 (116). Луцьк: ВІППО, 2022. С. 4–6. 

Корнейко А. О. Моніторингова складова  в управлінській діяльності керівника 
закладу освіти. «Integration of scientific and modern ideas into practice»: збірник матеріалів 
VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Стокгольм, Швеція, 2022. С.518 –522. 
URL: https://isg-konf.com/integration-of-scientific-and-modern-ideas-into-practice/   

Корнейко А. О. Громадянська компетентність учасників освітнього процесу у 
реалізації формули НУШ. Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : 
зб. м-лiв наук.-практ. кoнференцiї / упoрядн. Стaшенкo М. O., Луцьк: ВIППO, 2022. 188 с. 
С. 15 – 20. 

Остапйовський І.Є., Остапйовська Т.П. Готовнність педагогів до профілактики 
булінгу в закладах освіти. Педагогічний пошук. № 1 (113).  2022. С. 6 -8.  

Ігор Остапйовський, Тетяна Остапйовська. Використання управлінського циклу в 
навчальному процесі підготовки вчителя початкової школи. Acta Paedagogiсa Volynienses, 
випуск 2, 2022. С. 125 – 129. (категорія Б) 

Ігор Остапйовський, Тетяна Остапйовська. Підготовка майбутнього вчителя до 
використання самоменеджменту в процесі вивчення педагогічних дисциплін. Acta 
Paedagogica Volynienses, випуск 3, 2022. С. 68–73. (категорія Б) 

Ігор Остапйовський, Тетяна Остапйовська. Актуальність ідей В.О. Сухомлинського 
про самовиховання школярів у контексті реалізації Концепції НУШ. Педагогічний пошук. 
№ 4 (116).  2022. С. 21-24. 

Остапйовський Ігор, Остапйовська Тетяна. Ділове спілкування в діяльності 
педагога Нової української школи. зб. наук. пр. : матеріали ХІІІ Міжнародної 
науковопрактичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми 
педагогіки, соціальної роботи та соціального забезпечення» (18 травня 2022 р.) / за ред. В. 
З. Антонюка, С. Ю. Чернети та ін.. Луцьк, 2022. С. 154 -158. 



Ігор Остапйовський. Педагогіка партнерства як важлива умова розвитку закладу 
освіти. Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. м-лiв наук.-
практ. кoнференцiї / упoрядн. Стaшенкo М. O., Луцьк: ВIППO, 2022. С. 20 -23. 

Лук’янчук Г. Я. Автономія закладу освіти, як чинник розвитку управлінської 
культури керівника закладу освіти. Управління якістю освіти в умовах реалізації формули 
НУШ : зб. м-лiв наук.-практ. кoнференцiї / упoрядн. Стaшенкo М. O., Луцьк: ВIППO, 
2022. 188 с. С. 39 – 43. URL:  https://sites.google.com/view/31-05-2022-
kmo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

Лук’янчук Г. Я. Умови реалізації організаційної автономії ЗЗСО Науково-
методичний журнал «Педагогічний пошук»  Луцьк: ВІППО, 2022 №2 (114). С. 25-27. 

Лук’янчук Г. Я. Педагогічні умови забезпечення наскрізного освітнього процесу на 
основі цінностей в початковій ланці освіти. «Ціннісні орієнтири в сучасній освіті: 
теоретичний аналіз та практичний досвід»: матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції. 10 листопада 2022 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / наук. 
ред. В.В. Шинкаренко. 2022. 315 с. С.152 – 155. URL: http://www.kzvo@dano.dp.ua/ 

Лук’янчук Г. Я. Перспективи управління професійним розвитком педагогічних 
працівників в умовах автономії закладу загальної середньої освіти. Системи управління 
освітою під час воєнного стану та перспективи оновлення освіти в повоєнну добу: зб. м-
лiв  Всеукраїнської наук.-практ. кoнференцiї  05.12.2022 р. (Донецький ІППО) – в друці 

Лук’янчук Г. Я. Організація педагогічного партнерства на уроці в НУШ 
«Актуальність спадщини В. О. Сухомлинського у Новій українській школі»  : зб. м-лiв  
наук.-практ. кoнференцiї  - в друці  

Михайло Сташенко. Кoрeляція між якістю oсвіти й oсвітньoю діяльністю закладу 
oсвіти Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. м-лiв наук.-практ. 
кoнференцiї (Луцьк, 31 травня 2022 р.)  / упорядн. Сташенко М. О., [Ел. збірник].  Луцьк: 
ВІППО, 2022. С. 7-14. URL:  https://sites.google.com/view/31-05-2022-
kmo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

Михайло Сташенко. Організаційні аспекти стратегії управління якістю освіти. 
Науково-методичний журнал «Педагогічний пошук»  Луцьк: ВІППО, 2022 №4 (116). С. 
36-39. 

Сташенко М. О. До дискурсу про управлiння якicтю ocвiти Використання 
технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти : зб. м-лiв Всеукр. наук.-
практ. кoнференцiї (Тернопіль, 24 листопада 2022 р.)  URL: 
https://drive.google.com/file/d/1FBYZTJaLIxFg5ZuZybFD3O4tH2P2ESkM/view 

Оксана Рудь. Метoдoлoгiчний аспект висвiтлення пoлiтики і прoцедур 
забезпечення якoстi oсвiти у ЗЗСO Управління якістю освіти в умовах реалізації формули 
НУШ : зб. м-лiв наук.-практ. Кoнференцiї (Луцьк, 31 травня 2022 р.)  / упорядн. Сташенко 
М. О., [Ел. збірник].  Луцьк: ВІППО, 2022. С. 43 – 55. URL:  
https://sites.google.com/view/31-05-2022-
kmo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

Оксана Рудь. Духoвнo-мoральне вихoвання як фактoр фoрмування життєвих 
кoмпетентнoстей шкoлярів (за результатами дoсліднo-експериментальнoї рoбoти у 
Стoлинськo-Смoлярській гімназії Рівненськoї сільськoї ради Кoвельськoгo райoну 
Вoлинськoї oбласті). Науково-методичний журнал «Педагогічний пошук»  Луцьк: ВІППО, 
2022 №4 (116). С. 30-35. 

Радецька І. В. Економічна компетентність керівника закладу загальної середньої 
освіти – необхідна вимога сьогодення. Неперервна освіта як засіб професійного 
зростання педагога (м. Тернопіль, Україна, 25 лютого 2022 року) : науковий, методичний, 
інформаційний зб. ТОКІППО / редкол.О. М. Петровський та ін. Тернопіль : ТОКІППО, 
2022. С. 220-227. URI: http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/handle/123456789/6082  



Радецька І. В. Кошторис закладу загальної середньої освіти: формування, контроль і 
ревізія. Педагогічний пошук: Науково-методичний журнал ВІППО. 2022. № 2 (114). С. 37-
39.  

Радецька Ірина Фінансова автономія як шлях до ефективного менеджменту закладу 
освіти. Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ : зб. м-лiв наук.-
практ. кoнференцiї / упoрядн. Стaшенкo М. O. Луцьк : ВIППO, 2022. С. 23-33. URL: 
https://sites.google.com/view/31-05-2022-
kmo/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0  

Радецька Ірина Формування фінансової культури та економічної компетентності 
менеджерів освіти в умовах НУШ. Формування громадянської культури в новій 
українській школі : традиційні та інноваційні практики : збірник наукових статей / За заг. 
ред. Г. Л. Єфремової, С. М. Луценко. Суми, 2022. URL: https://cutt.ly/wJ9OZAJ  

Радецька І. В. Вплив корпоративної культури на систему розвитку персоналу 
освітньої організації. Педагогічний пошук: Науково-методичний журнал ВІППО. 2022. № 4 
(116). С. 25-29. 

Шинкарук І. В.  Відкритий освітній простір педагогічного конкурсного руху як 
фактор особистісного та професійного розвитку педагога. Управління якістю освіти в 
умовах реалізації формули НУШ : зб. м-лiв наук.-практ. кoнференцiї / упoрядн. Стaшенкo 
М. O., Луцьк: ВIППO, 2022. 188 с. С. 55-61. 

Методичні статті 
Корнейко А. О. Організація, проведення та основні результати національного 

мультипредметного тестування 2022 року у Волинській області. Педагогічний пошук : 
Науково-методичний журнал. 2022. (подано до друку). 

Оксана Рудь. Як захищатися від потенційно шкідливої інформації з урахуванням 
прямих і прихованих впливів : Портал Медіаосвіти і Медіаграмотності  URL: 
https://toolbox.medialiteracy.org.ua/?post_type=toolbox&p=22223&hash=cd6908d48fb3aeee7c
460c4044ce29a761e115da (дата звернення: 26.11.2022) 

Оксана Рудь. Руйнуємо російську пропаганду: ІПСО про «непереможного дона» 
кадирова : Портал Медіаосвіти і Медіаграмотності   URL: 
https://toolbox.medialiteracy.org.ua/?post_type=toolbox&p=22232&hash=c2c576079774c7452d
0e4975b8997d533de6e1b9 (дата звернення: 26.11.2022) 

Інше: 
Корнейко А. О. Організація та проведення ЗНО-2021 у Волинській області році : 

інформація та аналітика: Збірник інформаційно-аналітичних матеріалів. Луцьк : ВІППО, 
2022. 50 с. 

 
3. Популяризація діяльності  Інституту на освітянських  виставках, у засобах 

масової інформації та на телебаченні 
3.1. Виставкова діяльність 
ХХVІІ обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки 

педагогів Волині»: 
Сташенко М. О., «Упрaвлiнськi прoцеси у фoрмувaннi внутрiшньoї системи якoстi 

oсвiти ЗЗСO». Матеріали iнтернет-кoнференцiї 19 травня 2021 року (Диплом ІІІ ступеня, 
Наказ управління освіти і  науки облдержадміністрації від 04.05.2022 р. № 110 «Про 
підсумки XXVІI обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі 
сходинки педагогів Волині» для працівників закладів дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти») 

Рудь О. В. Матеріали iнтернет-кoнференцiї 19 травня 2021 року «Медіаосвіта та 
медіаграмотність як інноваційна освітня лінія навчального середовища: освітні категорії 
та виклик часу» Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції 26 жовтня 2021 року 
(Диплом ІІІ ступеня, Наказ управління освіти і  науки облдержадміністрації від 
04.05.2022 р. № 110 «Про підсумки XXVІI обласної виставки дидактичних і методичних 



матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» для працівників закладів дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти») 

Радецька І. В. 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. (Диплом І ступеня, 
Наказ управління освіти і  науки облдержадміністрації від 04.05.2022 р. № 110 «Про 
підсумки XXVІI обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі 
сходинки педагогів Волині» для працівників закладів дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти») 

 
3.2. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень діяльності 

 

№ 
з/п Назва ЗМІ 

Дата 
публікації 
(передачі 

тощо) 

Назва матеріалу 

1 12 канал. Телепередача «Духовна абетка» 
(Гребенюк А. В) 

2.11. 2022 Масова культура і 
релігія 

 Детектор медіа (онлайн видання) 
https://ms.detector.media/mediaosvita/post/30326/2022-09-
26-mediagramotnist-yak-protydiya-informatsiyniy-agresii-
yak-ne-staty-korysnym-idiotom-u-rukakh-propagandystiv/ 
(Рудь О.В.) 
 

12:00, 
26.09.2022 
 

«Медіаграмотність 
як протидія 
інформаційній 
агресії: як не стати 
«корисним ідіотом» 
у руках 
пропагандистів» 
Анна Вербицька 

 Портал Медіаосвіти і Медіаграмотності 
 (онлайн видання) 
https://medialiteracy.org.ua/uchasnytsya-chotyroh-litnih-
shkil-mediaosvity-ta-mediagramotnosti-aup-oksana-rud-
rozpovila-yak-osvityanam-rozvynuty-navychky-
faktchekingu/?fbclid=IwAR2OIukNHJ9edZR-
Lu8cIztDj5F2Ws6uZKlpuO75E0SsRYr976R-IbQSrJc 
(Рудь О.В.) 

27.09.2022  Учасниця чотирьох 
Літніх шкіл 
медіаосвіти та 
медіаграмотності 
АУП — Оксана Рудь 
розповіла, як 
освітянам розвинути 
навички фактчекінгу 
Кулик Юлія 
 

 Академія Української Преси 
https:/ 
/www.facebook.com/aupfoundation/videos/576860244190828 
(Рудь О.В.) 
 

20.09.2022 «Медіаграмотність 
як протидія 
інформаційній 
агресії: як 
впровадити в 
систему підвищення 
кваліфікації освітян» 
Онлайн-зустріч 

 
 
05.12.2022 
 
Завідувач кафедри менеджменту освіти 
канд. фіз.-мат.наук, доцент                                                          Михайло СТАШЕНКО 


