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Звіт 

про роботу кафедри менеджменту освіти  у 2017 році 

 

Вступ 

Суспільні виклики щодо розвитку національної освіти і ролі керівних кадрів 

висувають нові вимоги до рівня професійної культури керівника закладу освіти. 

Професійна культура розуміється як соціально-професійна якість суб'єкта праці. Це поняття 

включає сукупність принципів, норм, правил, методів, які сформувалися історично, 

регулюють професійну діяльність людини.  

Основу професійної культури складають знання та цінності, вироблені конкретною 

соціально-професійною групою та закріплені у традиціях її життєдіяльності.  

У структурі професійної культури фахівця розрізняють 2 блоки: професійно-

організаційний (знання, вміння, досвід, майстерність) та соціально-моральний (ціннісні 

орієнтації, морально-вольові якості, які визначають ставлення до предмета, процесу, 

суб'єктів діяльності, засобів і результатів праці). Невід'ємною складовою професійної 

культури керівника закладу освіти є його професійна компетентність, яка передбачає 

володіння системою знань, умінь, навичок, достатньою для успішного розв'язання 

управлінських завдань. За межі професійної компетентності виносимо такі складники 

професійної культури керівника як володіння стратегіями творчої діяльності, 

загальновідомими, а також неформалізованими особистісними знаннями, розвиненість 

професійної інтуїції, професійно важливих компонентів мотивації та самосвідомості, 

відкритість науковим досягненням. 

 Професійна культура керівника закладу освіти взаємопов'язана з усіма компонентами 

його особистісної культури і, в першу чергу, з моральною, правовою, інформаційною, 

тендерною, розумовою, естетичною, екологічною, загальним рівнем культури особистості. 

Феномен професійної культури керівника як цілісної властивості особистості проявляється 

у процесі управлінської діяльності; стимулює творчий розвиток, особистісне зростання, 

самоактуалізацію, самовдосконалення управлінця; характеризує особливості свідомості, 

поведінки, спілкування та управлінської діяльності керівника; забезпечує усвідомлення та 

культуродоцільність професійної діяльності.  

Відтак, професійна культура керівника не лише суттєво впливає на результати 

життєдіяльності закладу освіти, а й виступає беззаперечним фактором формування його 

іміджу. 

Підвидами культур, що входять до професійної культури керівника закладу освіти як 

складової корпоративної культури, визначено менеджерська, законодавча та нормативно-
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правова, комунікативна, адміністративна, соціально-психологічна, економічна, екологічна, 

корпоративна (організаційна), інноваційна, моніторингова, інформаційна, політична, які 

визначаються залежно від посадової компетенції керівника.  

Для оцінювання рівня сформованості професійної культури керівників закладів освіти 

використано систему критеріїв, яка містить ціннісне ставлення до професійної діяльності, 

рівень професійної та культурної компетентності, ступінь прояву творчої активності, 

домінантний стиль мислення, мотивацію до професійного удосконалення.  

Визначено три рівні сформованості професійної культури керівників закладів освіти: 

адаптивний, репродуктивний, креативний. Кожен із цих рівнів відрізняється ступенем 

сформованості основних компонентів професійної культури.  

Встановлено, що формування професійної культури обумовлено впливом кількох 

надсистем: культури суспільства; культури державного управління; культури державної 

служби; культури державного органу, які виступають зовнішніми факторами цього 

процесу. Виявлені внутрішні фактори формування професійної культури, зокрема 

професійне середовище, система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

керівників закладів освіти. 

Умовами формування професійної культури керівників закладів освіти визначено 

організаційно-правові: моделювання професійної культури та створення нормативно-

правових умов її формування, що полягає у виділенні посадових компетенцій, закріпленні 

нормативно-правових вимог до професійної культури керівника закладу освіти, визначенні 

компетенцій керівника у процесі формування професійної культури підлеглих; а також 

соціально-психологічні умови: соціокультурний простір професії, який створює певні 

обмеження та можливості, пріоритет здорових стосунків у педагогічному колективі, 

аспекти інформаційно-комунікативної діяльності педагогічного колективу, стимулювання 

професійного розвитку та накопичення професійного досвіду персоналом, ефективність 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників закладів 

освіти. 

В технології формування професійної культури керівників закладів освіти доцільно 

виділити такі основні етапи: прогнозування розвитку професійної культури та її 

активізацію (стимулювання).  

У першому етапі (прогнозування розвитку професійної культури) виділено наступні 

стадії:  

- аналіз професійної культури,  

- оцінювання індивідуального рівня сформованості професійної культури за 

допомогою методів діагностики,  
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- моделювання професійної культури,  

- створення організаційно-правових та соціально-психологічних умов формування 

професійної культури. 

Для другого етапу (активізації професійної культури керівників закладів освіти) 

запропоновано наступні напрями:  

- надання та аналіз інформації про випадки високої професійної культури, так і 

аморальних вчинків; створення гнучкої системи активізації, адаптації;  

- розробка та запровадження системи об’єктивного оцінювання результатів 

професійної діяльності; організація навчання культурній компетентності всього колективу 

та його професійне виховання;  

- залучення працівників до управлінського процесу (делегування повноважень, 

кадровий резерв, ротація, стажування, надання додаткової посадової компетенції і 

самоосвіта);  

- мотивація досягнення креативного рівня професійної культури;  

- повторне оцінювання. 

І. Організаційно-керівна діяльність 

1. Структура закладу 

2. Засідання вченої ради 

Звіт про роботу на посаді доцента кафедри менеджменту освіти за термін дії 

контракту. 

(пр. № 3 від 25.05, Турчик І. В.) 

Про підтримку ініціативу педагогічного колективу Столинсько-Смолярської 

загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області 

щодо проведення дослідно-експериментальної роботи з теми «Духовно-моральне 

виховання як фактор формування життєвих компетентностей школярів».   

 (пр. № 3 від 25.05, Рудь О. В.) 

Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної 

роботи за темою «Формування корпоративної культури навчального закладу в умовах 

інноваційного освітнього простору» на базі комунального закладу «Луцький НВК №26 

Луцької міської ради Волинської області».  

(пр. № 4 від 26.09, Турчик І. В.) 

Звіт про хід дослідно-експериментальної діяльності з проблеми: «Розвиток 

соціальної та пізнавальної активності школярів шляхом впровадження акмеологічних 

технологій» на базі комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс 
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загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною 

підготовкою луцької міської ради Волинської області» (жовтень 2016 р. – січень 2017 р.)   

 (пр. № 1 від 19. 01,  Лук’янчук Г. Я.) 

Про підтримку ініціативи Комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №19 Луцької міської ради Волинської області» Заявка на проведення дослідно-

експериментальної роботи з теми «Національне виховання особистості  в умовах 

полікультурного середовища» 

(пр. № 3 від 25. 05,  Лук’янчук Г. Я.) 

Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної 

роботи за темою «Розвиток соціальної та пізнавальної активності учнів шляхом 

впровадження акмеологічних технологій» на базі комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – 

правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської 

області». 

(пр. № 4 від 26. 09,  Лук’янчук Г. Я.) 

Про підтримку ініціативи Комунального закладу Луцька вечірня (змінна) школи про 

проведення дослідно-експериментальної роботи з теми «Впровадження дистанційної освіти 

в умовах інноваційного освітнього середовища вечірньої  (змінної) школи»  

(пр. № 4 від 26. 09 Лук’янчук Г. Я.). 

3. Засідання науково-методичної ради 

Затвердження спецкурсів та навчально-методичних розробок: 

Збірка матеріалів для педагогів курсів духовно-морального спрямування (за 

результатами обласного етапу ХІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів 

духовно-морального спрямування – 2017») 

(пр.№ 2, від 20.04.,  Рудь О. В., Сташенко М. О.) 

«Конспекти уроків з основ християнської етики для 6 класу» : На допомогу вчителю 

(пр. № 3 від 15.06, Сташенко М. О. Рудь О. В.) 

Турчик І. В., Вітковська Н. О. «Українська література. Підготовка до ЗНО» : 

Навчально-методичний посібник  

(пр. № 2 від 20.04, Турчик І. В.) 

Турчик І. В., Вітковська Н. О. «Феномен постмодернізму в українській літературі: 

основні ідеї та проблеми»  : Методичний посібник  

(пр. № 2 від 20.04, Турчик І. В.) 
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«Теоретико-методичні засади формування корпоративної культури як інструменту 

педагогічного менеджменту в навчальному закладі» : Матеріали науково-методичного 

семінару (упорядник Турчик І. В) 

(пр. № 5 від 21.12, Турчик І. В.) 

Методичне забезпечення до спецкурсу «Управлінська культура керівника 

навчального  закладу» : Науково-методичне видання              

 (пр. № 2 від 20. 04., Лук’янчукГ. Я.) 

Методичне забезпечення до спецкурсу «Моніторинг якості освіти» 

(пр. № 5 від 21.12, Лук’янчук Г. Я., Корнейко А. О.) 

4. Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників закладу 

28.03. – 28.04.2017 р. підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі менеджменту 

та маркетингу Луцького національного технічного університету (Сертифікат про 

підвищення кваліфікації (стажування) №126 від 23.05.2017 р.). 

Березень-квітень, Турчик І. В. 

5. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України 

Кафедрами філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО й 

менеджменту та освітніх технологій Хмельницького ОІППО  

Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри  

Національним університетом «Острозька академія» (лабораторія християнської етики 

психології та педагогіки з питань становлення духовності учнівської молоді та викладання 

курсів духовно-морального спрямування у ЗНЗ). 

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

Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки (педагогічний 

факультет, факультет міжнародних відносин, факультет інформаційних систем, фізики та 

математики, кафедра політології і державного управління, кафедра менеджменту та відділ 

аспірантури, докторантури та підвищення кваліфікації). 

Протягом року,  

Сташенко М. О., Остапйовський І. Є., Вознюк В. С., Корнейко А. О., Турчик І. В. 

Луцьким національним технічним університетом (кафедри менеджменту та 

маркетингу, економіки та підприємництва).  

Протягом року, Турчик І. В. 

Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця 

Протягом року, Лук’янчук Г. Я. 
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ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних  

програм 

1. Державні програми 

2. Регіональні програми 

Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2014–2017 

роки (рішення обласної ради від 26.09.2014 р. № 30/19). 

Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри 

Регіональна комплексна  програма розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 

роки (Розділ 7. Духовно-моральне виховання), затверджена рішенням обласної ради № 

30/19 від 26.09.2014 р.  

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

Формування професійної культури керівника навчального закладу в сучасному 

освітньому середовищі  є складовою  науково-дослідної теми Волинського ІППО 

забезпечує професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища 

післядипломної освіти. Деталізація – у представленому звіті про роботу кафедри. 

ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня 

Протягом року працівники Інституту організували і провели наступні заходи: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

1. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  

Сташенко М. О., 
Рудь О. В 

ХІІ 
Всеукраїнський 
фестиваль-
конкурс  
«Учитель року з 
предметів 
духовно-
морального 
спрямування» 
(члени журі, 
оргкомітету)  
 

30-31. 03  
Національний 
університет 
«Острозька 
академія» 
  

Більше 60 Наказ НУ 
«Острозька 
академія» від 
21.03.2017.р. № 21   
«Про результати 
XІІ 
Всеукраїнського 
фестивалю-
конкурсу 
«Учитель року з 
предметів 
духовно-
морального 
спрямування – 
2017» 
Вибороли ІІ місце 
і перемоги у 
трьох номінаціях 

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

Участь в 
організації та 
проведенні Х 
Всеукраїнської 
олімпіади  
«Юні знавці 

27-28.04; 
01-02.06 
Національний 
університет 
«Острозька 
академія» 

Більше 370 
учасників 

Наказ НУ 
«Острозька 
академія»  від 
06.06.2017.р. № 38   

«Про результати 
Х Всеукраїнської 
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Біблії» (члени 
журі, 
оргкомітету)  
 

олімпіади «Юні 
знавці Біблії» 
Вибороли 2-
перших, 2- других, 
3- третіх місця 

Працівники Інституту взяли участь у міжнародних науково-практичних 

конференціях: 

П.І.П. 
 

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

 

Форма і 
результати 

участі 
Корнейко А. О. Міжнародний 

науково-
практичний 
семінар “Фонди 
ЄС: можливості 
фінансування 
індивідуальної 
мобільності 
молодих 
науковців та 
докторантів” 
(CEASC, 
Університет 
Суспільних наук 
(UNS, м. Лодзь, 
Польща), ДВНЗ 
КНЕУ імені 
Вадима 
Гетьмана) 

м. Київ, ДВНЗ 
«Київський 
національний 
економічний 
університет 
імені Вадима 
Гетьмана 

26.01 Он-лайн–участь у 
роботі секції 
«Проекти: 
міжнародні освітні, 
вдосконалення 
структури 
управління 
університетом, 
докторантури» 

Рудь О. В П’ята 
міжнародна 
науково-
методична 
конференція 
«Практична 
медіаграмот-
ність: 
міжнародний 
досвід та 
українські 
перспективи» 

м. Київ 31.03-01.04 Виступ: 
«Формування 
життєвих 
компетентностей 
учнів нової 
української школи 
засобами 
медіаосвіти»,  
взяла участь 
у тренінгах 
та майстер-класі 
секції «Медіаграмот
ність 
як громадянська 
компетенція». 

Остапйовський І.Є. ІІ Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
«Актуальні 
проблеми 
педагогічної 

Луцьк, СНУ 
ім. Лесі 
Українки 

16 -17. 05 Сертифікат, виступ: 
«Інформаційне 
забезпечення 
менеджменту 
освітньої та 
соціальної сфери» 
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освіти: 
європейський і 
національний 
вимір» 

Корнейко А. О. III Міжнародна 
науково-
практична 
конференція«Ак
туальні 
проблеми 
сучасної освіти 
та науки в 
контексті 
євроінтеграційно
го поступу»  

м. Луцьк, 
Луцький 
інститут 
розвитку 
людини 

Університету 
«Україна» 

18-19.05 Участь у роботі 
секції «Професійне 
становлення 
майбутніх 
спеціалістів в 
інтеграційних 
умовах» 

Вознюк В.С. 
 

Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
«Українсько-
польське 
партнерство: 
сьогодення та 
перспективи». 

Луцьк – база 
СНУ ім. Лесі 

Українки, 
(с. Світязь 

Шацького р-
ну) 

26 - 27.06 Робота в секції 
«Соціально-
гуманітарний вимір 
українсько-
польських 
відносин». Участь в 
обговоренні 
проблемних питань.  
Виступ: «Україна та 
Польща: погляд у 
майбутнє». 
Сертифікат 
учасника. 

Корнейко А. О. ІІ Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
«Третій рівень 
освіти в Україні: 
становлення та 
тенденції» (СНУ 
ім. Лесі 
Українки, 
Люблінський 
науково 
технологічний 
парк) 

м. Луцьк – 
с. Світязь 

17-19.11 Участь у роботі 
дискусійного 
майданчика 
«Інноваційний 
університет: 
інституційні 
трансформації та 
інтернаціоналізація 
третього циклу 
вищої освіти»; 
Виступ 
«Моніторингова 
складова в структурі 
професійної 
компетентності 
дослідника». 
Сертифікат. 
Публікація. 

Корнейко А. О. ХXXI 
Міжнародна 
наукова 
конференція 
«Актуальні 
наукові 

м. Переяслав-
Хмельницький 

26-27.11 Публікація, 
сертифікат учасника.  
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дослідження в 
сучасному світі» 
(ДВНЗ 
«Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
Григорія 
Сковороди») 

Працівники Інституту взяли участь у всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: 

П.І.П. 
 

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

Форма і 
результати 

участі 
Корнейко А. О. Всеукраїнська 

науково-
практична 
конференція 
«Політологічні 
читання імені 
професора 
Богдана Яроша» 

Луцьк,  
СНУ ім. Лесі 
Українки 

11.05 Доповідь на 
секційному засіданні 
«Політичний процес 
в Україні: зміст і 
основні 
характеристики 
політичної 
модернізації». 

Сташенко М. О. , 
Рудь О. В. 

Всеукраїнська 
науково-
практична 
конференція 
«Компетентнісно 
орієнтований 
підхід в освіті: 
сучасні виклики 
та підходи» 

ВІППО 16.05 Публікація: 
«Пріоритетність 
формування 
духовних 
компетентностей 
учнів нової 
української школи» 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В 

Всеукраїнська 
науково-
практична 
конференція 
«Духовно-
моральне 
виховання моло-
дого покоління. 
Вітчизняний та 
зарубіжний 
досвід» 

 Національний 
університет 
«Острозька 
академія» 

14-15.09 Підготовка проекту 
Резолюції учасників 
від 15.09.2017 р. 

Сташенко М. О. Всеукраїнська 
інтерактивна 
науково-
практична 
конференція 
«Науково-
прикладні основи 
створення та 

Рівненський 
ОІППО 
спільно з 
ІМЗО МОН 
України та 
ІІТЗН НАПН 
України 

25.09- 
26.10 

Виступ: 
«Інформаційне 
управління в сфері 
освіти» .  
Сертифікат учасника 
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використання 
електронних 
засобів у 
навчально-
виховному 
процесі 
загальноосвіт 
нього навчального 
закладу» 

Рудь О. В Всеукраїнська 
науково-
практична 
конференція 
«"Біблійна історія 
та християнська 
етика" в 
освітньому 
просторі України» 

Київ, 
Голосіївська 
пустинь 
(Синодальний 
відділ УПЦ) 

03.11 Підготовка проекту 
Резолюції. 
Публікація:  
«Підготовка 
вчителів курсів 
духовно-морального 
спрямування  у 
системі 
післядипломної 
педагогічної освіти 
Волині» 

Працівники Інституту взяли участь у педагогічних читаннях: 

П.І.П. 
 

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

 

Форма і 
результати 

участі 
Остапйовський І.Є. Другі 

педагогічні 
читання «Серце, 
віддане дітям», 
присвячені 
творчості 
В.О.Сухомлинсь
кого  та з нагоди  
99-річчя від дня 
народження  
 

Луцький 
педагогічний 
коледж 

25. 10 Виступ: 
«Актуальність 
ідей В.О. 
Сухомлинського 
про особистість 
педагога в 
контексті 
Концепції нової 
української 
школи». 
Сертифікат 
учасника 

Працівники Інституту взяли участь у наукових семінарах та інших заходах: 

П.І.П. 
 

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

 

Форма і 
результати 

участі 
Рудь О. В. Громадська ради 

з питань 
співпраці із 
церквами та 
релігійними 
установами при 
МОН України 

 Київ,  
МОН України 

03.03 
 

Звернення до 
педагогічних 
працівників, 
духовенства, 
громадськості 

Остапйовський І.Є. Інноваційні 
технології 
підготовки 
компетентного 

СНУ імені 
Лесі Українки 

7.06 Участь в 
обговоренні 
проблемних 
питань 
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фахівця в 
умовах 
глобалізаційних 
процесів 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

Перший 
Всеукраїнський 
з’їзд педагогів 
предметів 
духовно-
морального 
спрямування.  

Національний 
університет 
«Острозька 
академія» 

23-25.06 Виступи: 
 Сташенко М. О. 
«Курси духовно-
морального спря-
мування як один 
із інструментаріїв 
формування 
життєвих 
компетентностей 
учнів Нової 
української 
школи» 
Рудь О. В. «Освіта 
задля змін. 
Розвиток духовної 
компетентності 
особистості 
курсами ДМС: 
стан, проблеми, 
перспективи» 

Лук’янчук Г. Я Вебінар 
«Адаптивні 
системи 
управління в 
освіті» 

ДВНЗ УМО, 
Інститут 
професійно-
технічної 
освіти 
НАПНУ, 
Громад. орг. 
«Школа 
адаптивного 
управління 
соціально-
педагогічними 
системами» 

11.02 Виступ. Тези в 
електронному 
виданні вебінару: 
«Психолого-
педагогічні умови 
адаптивної 
взаємодії 

в управлінні 
навчальним 
закладом» 

 
 

ІV. Наукова діяльність 

1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад / науково-дослідний проект,  

над яким працює заклад 

Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у роботі над 

загальноінститутським дослідженням «Професійний розвиток педагогів в умовах 

освітнього середовища післядипломної освіти». 

2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу 

  Науково-дослідна тема кафедри: «Формування професійної культури керівника 

навчального закладу в сучасному освітньому середовищі», затверджена рішенням 

вченої ради ВІППО від 20.03.2014 року, протокол № 2. 
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Цього року кафедра завершила 3 формувальний етап. Здійснено апробацію моделі 

професійної культури керівника навчального закладу на базі експериментального закладу 

освіти регіонального рівня – КЗ «Луцький НВК № 26 Луцької міської ради Волинської 

області», щодо встановлення ефективності існуючої корпоративної культури, потреби її 

трансформації.  

Для цього запроваджена методика діагностики корпоративної культури навчального 

закладу, що містить наступні етапи (рис.):  

1. Діагностика іміджу навчального закладу.  

Аналіз доцільності введення корпоративної культури, основних показників 

фінансово-господарської діяльності закладу освіти та показників його діяльності за умови 

часткової фінансової самостійності задля виявлення рівня ділової активності. Оцінка іміджу 

споживачів освітніх послуг, цільової аудиторії, їх суспільного статусу, стилю життя. Як 

результат: детальний опис освітніх послуг закладу освіти, розгляд можливості надання 

додаткових послуг, оцінка їх відповідності корпоративному стилю. 

2. Діагностика стану корпоративної культури.  

Оцінка  ступеня сформованості наявної корпоративної культури, виявлення недоліків: 

вивчення історії закладу освіти, етапів становлення, шляхів розвитку, засновників (через 

спілкування з колективом); опис візуального образу закладу освіти (колективу, вигляду 

екстер’єру і інтер’єру приміщень, фірмової символіки (логотип, гасло, гімн, носії фірмового 

стилю)). Визначення типу корпоративної культури, опис наявних цінностей, правил 

поведінки учасників педагогічної взаємодії. Як результат: встановлюється рівень культури 

закладу, векторні стосунки, соціально-психологічний клімат колективу. 

3. Напрямки вдосконалення і трансформації корпоративної культури.  

Аналіз чинників, що впливають на формування корпоративної культури: 

організаційна структура;  

соціально-демографічна характеристика колективу (показники чисельності, освітній 

рівень,  стаж роботи в закладі освіти, статево-віковий показник);  

внутрішні взаємозв᾽язки у колективі (управлінське забезпечення, інтеграція, 

підтримка, стимулювання). 

4. Ефективність корпоративної культури.  

Експрес-діагностика рівня ефективності корпоративної культури – анкетування і 

обробка результатів методикою Дельфі. Як результат – узагальнений висновок про 

необхідність зміни (корекції) корпоративної культури у закладі освіти.  

Зміни культури залежать від сили культури: як глибоко вона сприйнята і як тісно вона 

пов’язана з системою цінностей, індивідуальною і груповою поведінкою.  
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5.   Оцінка «сили» корпоративної культури.  

Сильні культури  включають цінності, які поділяє більшість її членів, і ці цінності 

мають безпосередній та очевидний зв’язок з поведінкою індивідуумів і груп, які входять до 

організації.  

Слабкі культури не мають чітко визначеної системи цінностей, яка б змогла здійснити 

значний вплив на їх поведінку. У той же час слід зазначити, що доволі легко зрозуміти 

концепцію значущості культури в діяльності закладу і значно складніше цю значущість 

виміряти.  

Наявність значної кількості зовнішніх проявів культури не обов’язково означає, що 

культура закладу освіти сильна, тобто, що вона розділяється усіма членами колективу, а 

також має чіткі пріоритети. 
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3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів 

 «Політичний процес на західноукраїнських землях у 1953–2010 рр.». 

Корнейко А. О., 

(дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політологічних наук) 

 Науково-педагогічні працівники кафедри продовжили власні наукові 

дослідження з наступних тем: 

  Сташенко М. О.  – «Організаційні стратегії управління як техніки управлінської 

діяльності керівника». 

Стратегія управління змінами в закладі освіти є однією з організаційних стратегій, що 

характеризується усвідомленням необхідності запровадження змін у діяльності закладу 

освіти, наявністю у керівника-лідера власного бачення організаційного розвитку, 

передбачає діагностику стану функціонування її параметрів, вироблення цілей та шляхів їх 

досягнення, узгоджених з місією закладу, виявлення причин опору колективу за його 

наявності та запровадження технологій його подолання. 

Процес запланованого запровадження змін в закладі освіти передбачає чітке 

формулювання організаційного бачення, конкретизацію сутності змін і новацій, визначення 

виду змін — змістових, організаційних, технічних, технологічних, методичних, 

інформаційних — та ознайомлення з ними колективу, наявність сприятливих умов для 
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проведення змін і з’ясування перешкод, які можуть виникнути, стратегій як засобів 

реалізації організаційних змін стратегій або «стратегічного набору». 

Починати треба із чіткого формулювання власного бачення: що, навіщо і як 

змінювати в роботі закладі освіти та з колективом. Бачення має бути цілеспрямованим, 

добре обдуманим і практичним. Керівник має чітко уявляти, що є ключовим у його намірах, 

і повинен вірити в нього, оскільки одержує мотивацію від цього, формує чітке переконання.  

Це бачення керівник буде використовувати як першу ітерацію, щоб приймати 

виважені управлінські рішення, визначати пріоритетність тих чи інших напрямів роботи, 

перевіряти успіх і підвищувати рівень моральності в закладі освіти. 

Встановлено особливості організаційного бачення керівника закладу освіти: 

1. Має бути пов’язане з конкретним закладом освіти в конкретному просторі й часі. 

2. Його слід обирати з інших варіантів можливих бачень розвитку освітнього закладу 

як таке, що найбільше відповідає запитам, освітнім і соціально значущим потребам та 

інтересам учнів і їхніх батьків як замовників освітніх послуг. 

3. Воно має відображати щирі наміри й зобов’язання керівника як лідера. 

4. Воно має бути привабливим для персоналу, вмотивовувати його до діяльності. Воно 

повинно стати баченням усього колективу освітньої організації. 

5. Воно може бути розвинуте й оцінене через якийсь час внаслідок зміни ресурсів або 

потреби. Немає жодного організаційного бачення, що мало би право бути постійним. 

Найбільш вагомим чинником створення реального бачення є ототожнення його з «духом 

закладу». 

З᾽ясовано, що джерелами організаційного бачення є три групи факторів, які 

зумовлюють його структуру. Це: 

1. Фактори в межах лідера — його світогляд, власна віра, особистісні й професійні 

цінності, переконання. 

2. Фактори в межах освітнього закладу —його історія, традиції, замовники (учні, 

батьки учнів, соціальні групи, інституції, приватні особи), людські ресурси та їхній 

потенціал, ресурсне забезпечення. 

3. Фактори в межах зовнішнього оточення — очікування громади щодо виконання 

соціального замовлення на якісну освіту та на конкурентоспроможного випускника 

закладу. 

Для репрезентації організаційного бачення зацікавленій громадськості та батькам 

учнів керівник закладу освіти може використовувати будь-які засоби, що є у його 

розпорядженні, зокрема Інтернет-ресурси — сайт або портал закладу та сторінки у 

соцмережах, інформаційно-аналітичні огляди, анкетні опитування громадськості та учнів, 
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інтерв’ю, презентації, дані самоатестації освітньої організації, консультування, конкурси, 

ЗМІ.  

Організаційне бачення залежить від специфіки закладу освіти, рівня його 

стратегічного розвитку, тобто від можливостей керівника і колективу сприйняти зміни у 

зовнішньому соціальному середовищі та ефективно реагувати на них шляхом прийняття й 

ухвалення управлінських рішень, значущих для закладу та для визначення його 

майбутнього якісного стану організаційного розвитку. Бачення має бути зрозумілим і 

прийнятним для всіх осіб, зацікавлених у розвитку освітнього закладу, що стає можливим 

завдяки впровадженню стратегії організаційного розвитку. 

Вознюк В.С. – «Професійна культура керівника як передумова формування іміджу 

навчального закладу». 

Теоретично обґрунтовано вплив стилю керівництва навчальним закладом на 

ефективність його діяльності. 

Сформульовано структуру стилю керівництва як соціально-психологічного 

феномену, виокремлено понад двадцять його компонентів, що впливають на формування 

професійної культури керівника. 

Побудовано логічну структуру етапів створення позитивного іміджу навчального 

закладу та системи управлінських функцій.  

У  виступі на науково-практичному семінарі  керівників освітніх установ та 

організацій (травень, Локачинський район) було зосереджено увагу на сутності поняття 

лідерства у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі, основних аспектах формального 

та неформального лідерства.  

У виступі на засіданні кафедри менеджменту освіти (квітень) було висвітлено 

методику формування лідерських компетенцій керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів.   

Підготовлено до друку статті: 

1. «Інноваційне моделювання управління школою в умовах децентралізації освіти»;  

2. «Маркетингова діяльність школи в умовах реформування освіти». 

Корнейко А. О. – «Політико-правові знання в структурі професійної компетентності 

керівника освітньої установи». 

Докорінні зміни у соціально-політичному розвитку, реальна демократизація, 

формування громадянського суспільства і правової держави, - ці процеси, політизуючи 

життя нашого суспільства, не просто актуалізують соціальну потребу діяльної сучасної 

особистості в політичних знаннях, а підносять її на рівень національних інтересів. За таких 

умов постають якісно нові вимоги до місця і ролі системи освіти в цілому, й менеджера 
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освіти, зокрема, у формуванні і вихованні політичної культури сучасного українського 

суспільства. 

В ході дослідження теоретично обґрунтовано, що політична культура керівника в 

системі освіти є не лише світоглядною характеристикою особистості, а й важливою 

соціальною та фаховою властивістю суб’єкта системи, оскільки формування цього явища 

перебуває у тісному взаємозв’язку з розвитком громадянсько-політичної компетентності, 

що, у свою чергу, можна розглядати як елемент когнітивної компоненти професійної 

компетентності керівника в системі освіти.  

На підставі теоретичних узагальнень зроблено висновок про детермінованість 

предмету дослідження актуалізацією проблеми політичної компетентності менеджера 

освіти як складової його професійної компетентності.  

З метою визначення ролі і місця політико-правового контенту в структурі професійної 

компетентності освітнього керівника, розпочато розробку моделі її когнітивної складової.  

Апробація теоретичних висновків та узагальнень дослідження здійснюється в ході 

викладання тем «Політико-правові знання в структурі професійної компетентності 

педагога», «Громадянсько – політична  компетентність педагога та формування 

громадянської свідомості», «Політична культура педагога». 

З метою впровадження результатів дослідження розроблено навчально-методичний 

комплекс «Політологічна пропедевтика для педагогів». 

Лук’янчук Г. Я. – «Формування професійної культури керівника навчального 

закладу в умовах адаптивного управління». 

З’ясовано, що причини невідповідності реального рівня управлінської культури 

керівників навчальних закладів необхідному для ефективного управління полягають 

найчастіше у відсутності професійної освіти. Зміна командно-адміністративного 

менталітету в освіті на менеджерський є нині дуже актуальною. Для керівника школи та 

педагога така трансформація може здійснюватися в межах спеціальної підготовки в умовах 

післядипломної освіти та засобами самоосвіти. При цьому слід розуміти, що самоосвіта 

буде ефективною лише за умови високого рівня самомотивації суб’єкта. 

Виокремлено, що важливим аспектом професійної культури директора школи, є 

правова культура, що виявляється в знаннях юридичних основ процесу управління. 

Зокрема, трудового законодавства в галузі освіти і держави вцілому. Механізмом реалізації 

законодавчої бази є відповідні нормативні документи, які регулюють професійну діяльність 

педагогічних працівників освітнього закладу. Тому керівнику важливо володіти не лише 

знанням про законодавчі документи, але й мати необхідні навички практичного 

застосування їх в управлінській роботі.  В сучасних непростих умовах функціонування 
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держави, в процесі реформування освіти, впровадження в дію нового Закону України «Про 

освіту» особливої ваги набирає правова компетентність та культура керівника 

загальноосвітнього навчального закладу, оскільки ключові зміни мають бути донесені до 

педагогів та вироблений механізм їх реалізації в діяльності школи. Формування образу 

нового педагога має бути основане на правових нормах і на принципах поваги до людини 

на засадах Конвенції про права людини.  

Таким чином, особливо зростає значення правової культури керівника освітнього 

закладу та його правова компетентність.  

Розроблено методичне забезпечення програми спецкурсу «Управлінська культура 

керівника загальноосвітнього навчального закладу»  «Розвиток управлінської культури 

керівника загальноосвітнього закладу».    

Остапйовський І. Є.  – «Професійний імідж керівника як важлива складова 

управлінської культури». 

Здійснено теоретичне обґрунтування та визначено сутність професійного іміджу 

керівника. Обґрунтовано феномен управлінської культури керівника ЗОШ, визначено її 

структурні компоненти. Здійснено апробацію результатів наукового пошуку. 

Професійна культура керівника  ЗОШ є системним динамічним утворенням, сутність 

якого складають педагогічна та управлінська культура. 

Педагогічна культура виявляється у системі професійних знань і вмінь, особистісних 

якостей, мотивів і цінностей, які реалізуються у різноманітних видах професійної 

діяльності та спілкування педагога. 

Управлінська культура – це міра та спосіб творчої самореалізації особистості 

керівника в різноманітних видах управлінської діяльності, спрямованої на засвоєнні, 

передачу та створення цінностей і технологій в управлінні школою. 

Структурними компонентами професійної культура керівника ЗОШ є: когнітивний 

(система знань про управління сучасною школою), діяльнісний (вміння та навички 

ефективного управління), особистісний (система професійних та особистісних якостей 

сучасного керівника ЗОШ), мотиваційний (система мотивів управлінської діяльності). 

Важливим у формуванні професійної культури є володіння теоретичними засадами 

становлення освітнього менеджменту. 

На його розвиток значний вплив мали школи управління. Однією із перших була 

Школа наукового управління. ЇЇ фундаторами були Фредерік Тэйлор, Френк  і Ліліан 

Гілбрети та  Гаррінгтон Емерсон.  

Позитивом у представників даної школи було визнання необхідності існування науки 

управління. Обмеженням - управління вони розглядали вузько, лише на рівні виробництва.   
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Подолати ці обмеження намагалися представники адміністративної школи управління. 

Її засновник  був Анрі Файоль. Ним вперше дано визначення  «управління», розроблено 

його принципи та  функції.  

Поряд із позитивним у представників даної школи існували певні обмеження. Ним 

можна вважати намагання універсалізації процесу управління, жорстка централізація, не 

врахування людського фактору. 

Подальший розвиток теорія управління знайшла у школі «людських відносин». 

Представники цієї школи вважали, що в основі мотивів діяльності є потреби особистості, 

пов’язані із повагою до людини та створенням умов для її самореалізації. Тобто, 

визначальним є не економічний стимул, як це зазначалося у представників класичної та 

школи наукового управління, а відносини між людьми. 

Розвиток математики, інформатики, кібернетики сприяв розвитку кількісної школи 

науки управління. Її основними характеристиками можна вважати наступні: 

- головною складовою діяльності керівник є процес прийняття рішень; 

- критерієм успішності керуючого впливу є економічна ефективність; 

- використання моделювання в управлінні; 

- необхідність застосування комп’ютерної техніки в управлінській діяльності. 

Аналіз різних шкіл управління дає підстави стверджувати, що всі вони базувалися на 

одній ключовій методиці розв’язання управлінських проблем. Їхнім обмеженням була віра 

у правильність та доцільність такої методики. Подолати дані обмеження в управлінні 

дозволяє використання інтеграційних підходів – процесного, системного та ситуаційного. 

Турчик І. В. – «Корпоративна культура як передумова забезпечення 

конкурентоспроможності навчального закладу». 

Актуальність дослідження. В умовах реформування системи загальної середньої 

освіти ідеї корпоративної культури та механізм діагностики її стану в навчальному закладі 

ще не знайшли широкого практичного впровадження. Такий важливий інструмент 

педагогічного менеджменту у навчальних закладах поки що не діє належним чином та роль 

фактору ефективної корпоративної культури гідно не оцінена. Проте вже існують заклади 

освіти, керівники яких усвідомлюють значення корпоративної культури та необхідність її 

формування й подальшого удосконалення. Проблема ролі сучасного керівника у 

формуванні корпоративної культури закладу освіти недостатньо вивчена, тому потребує 

подальшого дослідження і аналізу. 

Нажаль досі не проводилася комплексна оцінка стану корпоративної культури та 

окремих її складових, не розроблялася комплексна програма удосконалення цього 

інструменту педагогічного менеджменту в умовах інноваційного освітнього простору. Цим 
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і зумовлена актуальність дослідження, у ході якого здійснюється практична перевірка 

гіпотези, згідно якої системний, науково обґрунтований та цілеспрямований вплив на 

складові корпоративної культури в умовах інноваційного освітнього простору забезпечать 

більш високий рівень педагогічної взаємодії, а отже, підвищення якості освітніх послуг. 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні змісту, факторів, умов та 

технології формування корпоративної культури навчального закладу як інструменту 

педагогічного менеджменту та експериментальній перевірці моделі її формування. 

В ході дослідження було реалізовано такі наукові завдання: 

- вивчено теоретико-методологічні засади формування корпоративної культури як 

інструменту педагогічного менеджменту, що призвело до її системного розуміння та 

конкретизації; 

- адаптовано зміст поняття «корпоративна культура» до умов інноваційного 

освітнього середовища та реформування системи загальної середньої освіти; 

- визначено іміджеві характеристики сучасного керівника закладу освіти у 

формуванні корпоративної культури; 

- розроблено теоретичну модель корпоративної культури навчального закладу, 

визначено типологію культур, що входять до її змісту, структурні та функціональні 

компоненти, що дало можливість сформулювати практичні рекомендації щодо 

комплексного впливу на них у процесі її формування; 

- укладено банк стартових діагностик за проблемою дослідження (методика 

дослідження синдрому «емоційного вигорання», методика «професійний стрес», методика 

«самооцінка стійкості до стресу», методика дослідження стилю поведінки в конфлікті, арт-

методи у розрізі розуміння стану соціально-психологічного клімату закладу освіти та 

ціннісних установок його персоналу); 

- розроблено методику діагностування стану корпоративної культури навчального 

закладу, що дозволить визначити уявлення щодо сприйняття керівниками власної 

корпоративної культури на підставі самооцінювання й експертної оцінки та виявити 

найбільш актуальні проблеми у її формуванні; 

- апробування теоретичної моделі формування корпоративної культури в умовах 

інноваційного освітнього простору в комунальному закладі «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 26 Луцької міської ради» та окреслено механізми впровадження і підтримки 

культурних основ в закладі освіти. 

Рудь О. В. – «Особливості використання релігійного аспекту в освітньому 

менеджменті». 
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Перед сучасною школою постає завдання виховати особистість, здатну до 

життєтворчої діяльності. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, 

зважаючи на власні можливості і здібності; ставитиме перед собою завдання 

самовдосконалення і саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності; 

позитивно впливатиме на духовне життя суспільства, виступаючи не лише як споживач, а й 

як охоронець і творець духовних цінностей. Отже, духовна компетентність особистості має 

зайняти належне місце серед інших життєвоважливих компетентностей, а це вимагає 

розвитку високих морально-психологічних якостей, духовності, що визначає психологічну 

мотивацію поведінки особистості, потребу у пізнанні світу і самопізнанні, у пошуку сенсу 

життя і свого призначення, шляхів ефективної самореалізації тощо. 

Формування духовних компетентностей охоплює знання про світ і Всесвіт, 

розуміння морально-духовних процесів і явищ; навички моральноспрямованої поведінки, 

досвід саморефлексії, міркування над сенсожиттєвими проблемами добра, справедливості, 

честі, гідності, совісті тощо. 

Головна мета духовно-морального виховання – набуття молодим поколінням 

соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення 

високої культури духовно-моральних відносин, формування у молоді незалежно від 

національної належності особистих рис громадян Української держави, розвиненої 

духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, 

екологічної культури. Морально-духовне становлення дітей та учнівської молоді, їх 

підготовка до активної, творчої, соціально значущої, сповненої особистісного смислу 

життєдіяльності є найважливішою складовою розвитку суспільства та держави. На основі 

залучення дітей до універсальних цінностей формуються складові духовного світу, 

моральність особистості, яка є головним життєвим орієнтиром і здатна структурувати 

реальність за критеріями значущості. 

Духовно-моральне виховання підростаючого покоління – складний, багатогранний 

процес, основою якого є прищеплення учням гуманістичних якостей, системи світоглядних 

координат, вищих цілей і культури поведінки. Процес духовно-морального виховання учнів 

передбачає оновлення життя і помислів вихованців вищими смислами у їх ставленні до 

національної і світової духовної спадщини, історії України, традицій, звичаїв, обрядів, 

мови, культури, віри, пошуків ідеалу і змісту життя. 

 За цих умов перед школою постає принципово нове завдання - формування і 

становлення особистості гуманної, творчої, духовно багатої і внутрішньо вільної. Життя 

знову повертає нашу школу, педагогічну науку до тієї класичної педагогіки, в основі якої 
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лежать істинно загальнолюдські цінності, вселенський у часі і просторі закон моральності, 

що з граничною ясністю викладений, на наш погляд, у книзі книг – Біблії. 

Реалізовуючи духовно-моральне виховання у системі освіти провідне місць 

належить курсам духовно-морального спрямування, у пріоритеті яких є формування 

духовних компетентностей учнівської молоді. 

Опрацювання світоглядних питань активними формами і методами (ситуаційно-

рольові ігри, соціограми, метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним 

характером, ігри-драматизації тощо), які дають дітям можливість предметно, безпосередньо 

й емоційно бути в ситуації морального вибору та морального пошуку: 

1) пізнання духовних законів світобудови і вміння застосовувати їх у практиці 

життєтворчості; 

2) розуміння сили психічної енергії добра, справедливості, любові й т. ін. – енергії 

свідомості і думки – і вміння контролювати її; 

3) знання про роль і силу слова, розуміння згубності нецензурних слів, досягнення 

відповідного рівня культури слова; 

4) пізнання тонкоматеріальної (енергоінформаційної) природи людини і вміння 

регулювати енергоінформаційні процеси; 

5) усвідомлення значення і сили духовного зростання 

6) усвідомлення взаємозв’язку духовного, психічного і фізичного здоров’я, вміння 

підтримувати належний рівень духовного і психічного здоров’я; 

7) осмислення необхідності духовного зростання, оволодіння навичками практичної 

духовності; 

8) розвиток інтуїції, відновлення цілісності мислення через встановлення рівноваги 

між «головою» і «серцем», логікою та інтуїцією; 

9) усвідомлення сили наміру і вміння з її допомогою моделювати свою реальність.  

Пізнання духовних законів світобудови і вміння застосовувати їх у практиці 

життєтворчості потрібне сучасній людині для уникнення життєвих помилок, падінь і 

невдач, для досягнення успіхів у різних сферах життя, для розвитку своїх здібностей і 

талантів, ефективної самореалізації. Отже духовна компетентність – це показник уміння 

критично оцінити свій стиль поведінки та життєву філософію, розкаятися у помилках і 

гріхах, прийнявши настанову більше не повторювати їх, толерантно ставитися до недоліків 

інших людей, уміти прощати себе й інших, стати свідомим творцем свого життя. 

Компетентності, набуті учнями в процесі здобуття освіти, роблять особистість 

конкурентоспряможною, більш пристосованою (адаптованою) до соціальних змін, готовою 

до інноваційних перетворень. Усе це має чітко усвідомлювати сучасний педагог-фахівець.  
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Укладено та видано методичні матеріали:   

«Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року з предметів духовно-морального спрямування – 2017»; 

«Конспекти уроків з основ християнської етики для 6 класу» (На допомогу 

вчителю); 

Розроблено презентації «Релігійний аспект у освітньому менеджменті»; «Релігійне 

життя волинського краю». 

Систематичне адміністрування та оновлення сайту «Християнська етика на Волині». 

4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, 

форумах тощо регіонального рівня 

Протягом року працівники Інституту організували і провели.... 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1. Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Рудь О. В. 

Засідання 
координаційної 
робочої групи 
представників 
релігійних 
організацій, що 
входять до складу 
ВРЦ, діячів 
громадських 
рухів, та 
працівників освіти 

16.01 
Волинська 

ОДА 
 
 
 
 

12.09 
Волинська 

ОДА 
 

12  
 
 
 
 
 

15 
 

Рудь О. В.  –
модератор заходу. 
Виступ «Викладання 
КДМС у 
полірелігійному 
суспільстві». 
Обговорення і 
узгодження 
реалізації  завдань 
Регіональної  
комплексної  
програми розвитку 
освіти Волині на 
2014-2017 рр. 
(Розділ 7. Духовно-
моральне 
виховання), 
затвердж.рішенням 
обласної ради № 30/ 
19 від 26.09.2014 р.  

2. Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Остапйовський 
І.Є. 

Науково-
методичний 
семінар 
відповідальних за 
організацію та 
проведення ЗНО в 
містах та районах 
та ОТГ області 
«Особливості 
управлінського 
супроводу 
процедури ЗНО» 

29.03 
ВІППО 

58 Виступ: «Сутність 
та складові 
управлінського 
супроводу учасників 
ЗНО» 

3. Кафедра 
менеджменту 

Семінар – 
практикум 

5.04 
ВІППО 

37 Виступ: «Супервізія 
як ефективний 
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освіти, 
Остапйовський 
І.Є. 

«Використання 
супервізії в 
профілактиці 
професійного 
вигорання 
педагогічних 
працівників у 
процесі ЗНО» 

інструментарій 
профілактики 
професійного 
вигорання учасників 
ЗНО» 

4. Вознюк В.С. Науково-
практичний 
семінар 
«Лідерство як 
складова 
інноваційної 
діяльності 
директора школи в 
сучасних умовах» 

15.05 
Локачинськ
ий район,  
ЗОШ І-ІІ ст. 
 с. Бубнів 

27 Виступ: «Сутність 
поняття лідерства у 
вітчизняній та 
зарубіжній науковій 
літературі». 

5. Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О 

Науково-
теоретичний 
семінар для 
аспірантів 
«Формування 
професійної 
компетентності 
майбутніх 
викладачів вищої 
школи» 

17.05. 
СНУ імені 

Лесі 
Українки 

18 Обговорення 
проблемних питань. 
Презентація 
«Професійна 
компетентність як 
особистісно-
діяльнісна 
характеристика 
педагога» 

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

Науковий семінар 
«Інноваційні 
технології 
підготовки 
компетентного 
фахівця в умовах 
глобалізаційних 
процесів» 

07.06. 
СНУ імені 

Лесі 
Українки 

38 Обговорення 
проблемних питань, 
напрацювання 
практичних 
рекомендацій 

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

Обласна науково-
практична 
конференція 
викладачів КДМС 

09.06 
ВІППО 

68 Виступи: 
Сташенко М. О. 
«Духовно-моральні 
компетентності у 
системі освітнього 
менеджменту Нової 
української школи». 
Рудь О. В. «Освіта 
задля змін. Розвиток 
духовно-моральної 
компетентності 
курсами ДМС». 
Прийняття 
резолюції, 
делегування 
учасників (10 осіб) 
Першого 
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Всеукраїнського 
з’їзду викладачів 
КДМС». 
Інформація на сайті 
ВІППО 

8. Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Сташенко М. О. 
 

Обласні 
педагогічні 
читання «Моя 
любов — Україна 
і математика» 
(приурочені 125-й 
річниці від дня 
народження 
академіка  
М. П. Кравчука) 

25.10 
Музей М. 

П. Кравчука 
(с. Човниця, 
Ківерцівсь 
кого р-ну) 

26 Сташенко М. О.: 
модератор, доповідь 
«Історико-
філософські аспекти 
розвитку 
математики» 

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

Обласний 
круглий стіл 
учителів КДМС 
«Пріоритетність 
духовно-
морального 
виховання дітей та 
молоді у процесі 
формування 
життєвих 
компетенцій 
особистості» (за 
участі членів 
координаційної 
робочої групи 
представників 
ВРЦ. 
 

05.10 
ВІППО 

27  Виступи: 
Сташенко М. О. 
«Децентралізація 
освіти як 
інструментарій змін 
її парадигми»; 
Рудь О. В. «КДМС 
як один із 
інструментаріїв 
формування 
життєвих 
компетенцій учнів 
нової української 
школи».  
«Реформація –рух, 
що змінив світ: 
вплив на Україну 
(історичний 
екскурс)». 
Інформація на сайті 
ВІППО;  методичні 
рекомендації 

10 Сташенко М. О.  
Вознюк В. С., 
Корнейко А.О., 
Лук᾽янчук Г. Я., 
Турчик І. В. 
 

Регіональна 
науково-
практична 
конференція 
«Управління 
закладом освіти в 
умовах системних 
змін» 

Хмельницьк
ий ОІППО  

02.11 Виступ:               
Сташенко М. О. 
«Прикладні 
технології 
управління 
навчальним 
закладом», 
сертифікат учасника 
Публікації у 
збірнику: 
Вознюк В. С. 
«Маркетингова 
діяльність школи в 
умовах 
реформування 
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освіти».  
Корнейко А.О.  
«Моніторингова 
компетентність 
сучасного 
менеджера освіти: 
змістові та 
структурно - 
функціональні 
характеристики»; 
Лук᾽янчук Г. Я. 
«Розвиток 
особистості педагога  
засобами 
командного 
менеджменту та 
самоменеджменту» 
Турчик І. В. «Роль 
та значення 
сучасного керівника 
закладу освіти у 
формуванні 
корпоративної 
культури». 
Сертифікати 
учасників 

Протягом року працівники Інституту взяли участь.... 

П.І.П. 
 

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

 

Форма і 
результати 

участі 
Турчик І. В. Науково-методичний 

семінар «Теоретико-
методичні засади 
формування 
корпоративної 
культури як 
інструменту 
педагогічного 
менеджменту в 
навчальному закладі»  

ВІППО 01.06 Презентація:  
«Корпоративна 
культура як 
інструмент 
педагогічного 
менеджменту». 
Укладено збірник 
матеріалів 
семінару. 

Вознюк В.С. Круглий стіл з  теми 
«Дослідно-
експериментальна 
діяльність 
навчального закладу в 
сучасних умовах» 

ВІППО 28.03 Участь в дискусії, 
виступ 
«Планування 
виховної роботи в 
рамках дослідно-
експериментальної
діяльності школи». 

Остапйовський І.Є. Фестиваль науки 
СНУ 

СНУ ім. 
Лесі 

Українки 

16 – 17.05 Участь в 
обговоренні 
проблемних питань 

Вознюк В.С. Круглий стіл з теми СНУ ім. 31.05 Участь в дискусії 
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 «Від конфлікту до 
розбудови миру: 
виклики і досвід 
регіону» 
 

Лесі 
Українки, 

фак.-т 
міжнародних 

відносин 

 та підготовці 
підсумкового 
документу. 
Сертифікат 
учасника. 

Лук’янчук Г.Я. Круглий стіл 
«Формування 
інноваційного 
здоров’язбережувальн
ого середовища: 
досвід, проектування 
в реалізація» 

ВІППО 08.11 Участь у 
обговоренні 

Лук’янчук Г. Я. Постійно діючий 
семінар керівників 
методичних 
об’єднань учителів 
географії «Самоаналіз 
як засіб формування 
професіоналізму 
вчителя географії» 

ВІППО 15.11  Виступ «Сучасні 
підходи до 
планування, 
аналізу та 
самоаналізу уроку 
географії» 

Корнейко А. О.  Постійно діючий 
науковий семінар-
тренінг «Сучасні 
тенденції підготовки 
науково-педагогічних 
кадрів в умовах 
глобалізаційних 
освітніх процесів» 

СНУ 
ім. Лесі 

Українки 

17.11. 
 

Участь у 
обговоренні 
проблемних питань 

5. Експертно-аналітична діяльність:  

а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, електронних 

та технічних засобів навчання тощо; 

Експертиза електронної версії проекту підручника  «Алгебра» підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів (автори Бевз Г. П., Бевз В. Г.).  (Сташенко М. О.) 

б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, 

збірників, відгуки на автореферати тощо 

Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Мельник В. В. на тему «Розвиток 

політичного процесу в Україні (на прикладі Волинської області)», представленого на 

здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – 

політичні інститути та процеси   (Вознюк В.С.) 

Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Кириченко С. В. на тему 

«Професійна самореалізація вчителів старшої школи в освітньо - проектній діяльності», 

представленого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Остапйовський І.Є., 

Сташенко М. О.) 



28 

 

Експертиза дисертаційного дослідження Смолюк С.В. на тему «Організаційно-

педагогічні умови становлення розвивального освітнього середовища в системі початкової 

освіти України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)», представленого на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки (Остапйовський І.Є.) 

Офіційне опонування дисертаційного дослідження Шелепа Г. А. на тему 

«Становлення та розвиток системи управління середніми навчальними закладами України 

(друга половина ХІХ – початок ХХ століття)», представленого на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки (Остапйовський І.Є.) 

Рецензії на навчальні програми: 

Рецензії на програми спецкурсів: 

Теплякова С. М. «Програма факультативного курсу з трудового навчання 

(обслуговуючі види праці) для учнів 6- 8 класів загальної середньої освіти» (Вознюк В. С.). 

Відгуки та рецензії на магістерські роботи: 

Чарук І. В. «Роль етнополітичного чинника у світовому політичному процесі» 

студентки VІ курсу, напряму підготовки 6.030104  «Політологія» Східноєвропейського 

національного університету ім. Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

Синиця О. В. «Політичні аспекти формування екологічної культури: зарубіжний 

досвід та вітчизняні реалії» студентки VІ курсу,  напряму підготовки 6.030104 

«Політологія» Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (Вознюк 

В. С.). 

Сисюк А. В. «Аналіз методів консолідованої інформації і промислове шпигунство» 

студента VІ курсу Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, 

спеціальність 124, освітня програма «Консолідована інформація» (Вознюк В. С.). 

  Сікорська Б. В. «Інформаційна безпека в умовах ескалації політичних конфліктів» 

студентки VІ курсу, напряму підготовки 6.030104 «Політологія» Східноєвропейського 

національного університету ім. Лесі Українки (Вознюк В. С.).  

Наумук О. О.. «Специфіка роботи електронних версій друкованих видань та їх 

інтеграція в єдиний простір медіа-індустрії» студентки спеціальності 8.02010501 

«Документознавство та інформаційна діяльність» Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» (Корнейко А. О.). 

Маригоди Г. О. «Блог як жанр інтернет комунікації» студентки спеціальності 

8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» (Корнейко А. О.). 
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Гуль А. О. «Використання сучасних PR-технологій політичними партіями України» 

студентки спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» Гуль А. О.  (Корнейко А. О.). 

Стрільчук Л. В. «Правопорушення інформаційних відносин у процесі соціальної 

комунікації» студентки спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна 

діяльність» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна». (Корнейко А. О.). 

Бугайчука А. П. «Роль мас-медіа у виборчих кампаніях в україні у 2014-2016 рр.» 

студента спеціальності 8.03010401 «Політологія» СНУ ім. Лесі Українки (Корнейко А. О.). 

Стрелкова В. В. «Особливості брендингу політичних партій України» студента 

спеціальності 8.03010401 «Політологія» СНУ ім. Лесі Українки (Корнейко А. О.). 

Антонюк А. І. «Еволюція електоральних технологій на парламентських виборах в 

Україні» студентки спеціальності 8.03010401 «Політологія» СНУ ім. Лесі Українки (Корнейко 

А. О.). 

Грищук Н. П. «Соціально-економічні аспекти функціонування політичних партій в 

Україні (на прикладі Волинської області)» студентки спеціальності 8.03010401 «Політологія» 

СНУ ім. Лесі Українки (Корнейко А. О.). 

Тищенко С. А. «Ретроспектива кінодокумента як способу фіксації статичної й 

динамічної інформації (інформаційний контент)» студента спеціальності 8.02010501 

«Документознавство та інформаційна діяльність» Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна». (Корнейко А. О.) 

Зобіної С. В. «Правопорушення інформаційних відносин у процесі соціальної 

комунікації» студентки спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна 

діяльність» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна». (Корнейко А. О.) 

Рецензії на дипломні роботи:  

Штонь Т. Ю. «Еволюція сфери гостинності м. києва ii половини xix – початку xx ст. 

в контексті розвитку українського туризму» студентки 7.14010301 «Туризмознавство (за 

видами)» Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Вищого 

навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(Корнейко А. О.) 

Кузьмич Л. І. «Ефективність діяльності підприємства: оцінка та напрями підвищення 

(на матеріалах ПрАТ «Ковельський хлібокомбінат»)» студентки V курсу, спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Луцького національного технічного 

університету (Турчик І. В). 

Какалюк М. І. «Обґрунтування напрямів нарощення конкурентоспроможності 

підприємства (на матеріалах ТОВ «Бердичівський хлібозавод»)» студентки V курсу, 
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спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Луцького 

національного технічного університету (Турчик І. В). 

Матвійчук К. В. «Фінансова стійкість підприємства: її оцінка та шляхи підвищення 

(на матеріалах на матеріалах ТОВ «Бердичівський хлібозавод»)» студентки V курсу, 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Луцького 

національного технічного університету (Турчик І. В). 

Мельничук К. М. «Напрями покращення фінансового стану підприємства (на 

матеріалах АТ «СКФ Україна» (публічне)»)» студентки V курсу, спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Луцького національного технічного 

університету (Турчик І. В). 

           Відгуки та рецензії на бакалаврські роботи: 

Захарунь М. В. «Сучасна міграційна політика Республіки Польща» студентки IV 

курсу, напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» Східноєвропейського 

національного університету ім. Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

Маршалюк Я. В. «Сучасні міждержавні відносини України та Індії» студентки IV 

курсу, напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» Східноєвропейського 

національного університету ім. Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

Матердей А. Ю. «Сучасні міграційні процеси в Україні» студентки IV курсу, напряму 

підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» Східноєвропейського національного 

університету ім. Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

Піголюк В. А. «Особливості розвитку та сучасний стан соціальної політики Франції» 

студентки IV курсу, напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» 

Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

Приступи Т. С. «Регіональна політика Європейського Союзу: досвід для України» 

студентки напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» факультету міжнародних 

відносин СНУ ім. Лесі Українки (Корнейко А. О.). 

Ярошевича О. М. «Зовнішня політика Ісламської Республіки Іран на сучасному 

етапі» студента напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» факультету 

міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки (Корнейко А. О.) 

Рецензії на навчальні та навчально-методичні та методичні посібники: 

Рецензія на методичний посібник «Феномен постмодернізму в українській 

літературі» / автор  / Турчик І.В., Вітковська Н.О.  – Нововолинськ: ПП «Формат», 2017. – 

60 с. (Вознюк В.С.). 

Рецензія на навчально-методичний посібник «Українська література. Підготовка до 

ЗНО» (автори-укладачі І. Турчик, Н. Вітковська) (Корнейко А. О.). 
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Рецензія на статтю у науково-методичний вісник «Педагогічний пошук» «Огляд 

фондів Державного архіву Волинської області з проблеми „Шкільництво на Волині у 

міжвоєнний період”» начальника відділу інформації та використання документів 

Національного архівного фонду Держ архіву Волинської обл. Л. І. Коць (Корнейко А. О.). 

Рецензія на рукопис збірника інформаційно-аналітичних матеріалів «Моніторингове 

дослідження стану організації індивідуальної форми навчання учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах Волинської області у 2016–2017 навчальному році». Автори-

упорядники: Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук, О. І. Савчук за загальною редакцією канд. іст. 

наук, доцента кафедри менеджменту освіти ВІППО А. О. Корнейко (Луцьк. – 2017. – 40 с.). 

(Лук’янчук Г. Я.) 

Рецензії на методичні рекомендації, збірники: 

Рецензія на методичний збірник «Конспекти уроків учасників II (обласного) туру 

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

2017» : На допомогу вчителю» / упоряд./вступ О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 120 с. 

Сташенко М. О. 

Рецензія на методичний збірник «Становлення духовних орієнтирів учнівської 

молоді у контексті реалізації стратегії національно-патріотичного виховання : Матеріали 

обласної практичної конференції вчителів курсів духовно-морального спрямування»             

/ упоряд. / О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 144 с. 

Сташенко  М. О. 

Рецензія на методичні рекомендації «Як вчитися та навчати навчатися?»                      

/ Жулковська Т.Є. – Луцьк, 2017. – 48 с. 

Остапйовський І.Є. 

Рецензія на методичні рекомендації до опрацювання курсу «Історія вчень про 

державу і право» для студентів І курсу напряму підготовки 6.030402 «Правознавство»,  

спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (автор – к.дидат історичних наук, доцент 

кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» Бундак О.А.). 

Корнейко А. О. 

Рецензія на методичні вказівки до виконання самостійної роботи та індивідуальних 

завдань з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» для студентів ОКР 

«молодший спеціаліст» денної форми навчання спеціальності 5.03040101 «Правознавство» 

(автор - кандидат історичних наук, доцент кафедри права Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» Бундак О.А.)  

Корнейко А. О. 
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Рецензія на методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Історія вчень про 

державу і право» для студентів І курсу напряму підготовки 6.030402 «Правознавство»,  

спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (автор - кандидат історичних наук, доцент 

кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» Бундак О.А.). 

Корнейко А. О. 

Рецензія на методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Історія вчень про 

державу і право» для студентів І курсу напряму підготовки 6.030402 «Правознавство»,  

спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (автор - кандидат історичних наук, доцент 

кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» Бундак О.А.) 

Корнейко А. О. 

Рецензія на методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з курсу 

«Історія вчень про державу і право» для студентів галузі знань 0304 «Право», спеціальності 

5.03040101 «Правознавство» (ОКР – молодший спеціаліст) (автор - кандидат історичних 

наук, доцент кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Бундак О.А.)  

Корнейко А. О. 

Рецензія на методичні вказівки для студентів 1 курсу заочної форми навчання 

напряму підготовки –6.030402 «Правознавство», спеціальності 5.03040101 «Правознавство» 

з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» (автор - кандидат історичних 

наук, доцент кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Бундак О. А.)  

Корнейко А. О. 

Рецензія на методичні вказівки до виконання самостійної роботи та індивідуальних 

завдань з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» для студентів денної 

форми навчання спеціальності «Правознавство» (ОКР «молодший спеціаліст») (автор - 

кандидат історичних наук, доцент кафедри права Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» Бундак О. А.)  

Корнейко А. О. 

Рецензія на збірку завдань краєзнавчого характеру для перевірки знань з української 

мови з теми «Складне речення» для учнів 9 класу (укладач Борисюк Н.М.). 

Турчик І. В. 

Рецензія на рукопис «Духовна скарбниця рідного краю: краєзнавчо-релігійний 

складник», Н. О. Титаренко, керівника секції теології, релігієзнавства та історії релігії 

комунальної установи “Волинська обласна Мала академія наук” ,  84 с. 

Рудь О.В. 
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Рецензія на збірник матеріалів «Біблія на уроках української літератури», Т. І. 

Октисюк, учителя  основ християнської етики "НВК с. Самари-Оріхові" Ратнівського 

району, 56 с.,  

Рудь О. В. 

Рецензія на збірник «Виховуємо патріотів на християнських світоглядних 

принципах». З досвіду роботи Л. Й. Міщук учителя основ християнської етики ЗОШ І-ІІ ст. 

с. Покащів Ківерцівського району, 92 с. 

Рудь О. В. 

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

листів, концепцій, положень тощо 

Розробка пропозицій до проекту рішення Комітету з питань науки і освіти Верховної 

Ради України «Про стан та перспективи розвитку зовнішнього незалежного оцінювання 

якості освіти в Україні» (розглянуто на засіданні Комітету від 15 березня 2017 року)  

Березень,  Корнейко А. О. 

Турчик І. В., Вітковська Н .О. Українська література. Підготовка до ЗНО: навчально-

методичний посібник / І. В. Турчик, Н. О. Вітковська. – Нововолинськ: Друкарня “Формат”, 

2017. – 104 с. 

Березень, Турчик І. В. 

Турчик І. В., Вітковська Н. О. Феномен постмодернізму в українській літературі: 

основні ідеї та проблеми: методичний посібник. / І. В. Турчик, Н. О. Вітковська. – 

Нововолинськ: Друкарня “Формат”, Видання ІІ-е допов., 2017. – 60 с. 

Березень, Турчик І. В. 

Розробка навчально-методичного забезпечення до курсу «Теоретико-методологічні 

засади освітнього менеджменту»  

Вересень, Остапйовський І.Є. 

Розробка навчальної програми «Менеджмент персоналу освітніх закладів та  

соціальних служб»  

 Жовтень, Остапйовський І.Є. 

Теоретико-методичні засади формування корпоративної культури як інструменту 

педагогічного менеджменту в навчальному закладі. Матеріали науково-методичного 

семінару: зб. матеріалів / укл. І. В. Турчик. – Луцьк : Друк Формат, 2017. – 70 с.  

Листопад, Турчик І. В. 

7. Формування  інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу 

Інформаційне наповнення та систематичне оновлення сайту «Християнська етика на 

Волині» і сайту ВІППО, створення буклету про КДМС на Волині.  
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Протягом року, Рудь О. В. 

Інформаційні повідомлення на сайті ВІППО про заходи регіонального рівня. 

Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри 

V. Науково-методична діяльність 

1. Форми організації науково-методичної роботи 

№ 

з/п 

ПІБ працівника структурного 

підрозділу 

Кількісний прояв показника 

1. Сташенко М. О 10 

2. Вознюк В. С. 6 

3. Корнейко А. О. 8 

4. Лук’янчук Г. Я.  7 

5. Остапйовський І. Є. 0 

6. Рудь О. В. 12 

7. Турчик І. В. 8 

Примітка: зазначити кількість проведених заходів (якщо працівник структурного 
підрозділу не організовував і не проводив заходів, у кількісному показнику зазначити: 0); 
заходи, які проводились у експериментальних навчальних закладах у запропонованій 
таблиці не зазначати. 

Протягом року працівники Інституту організовували роботу постійно діючих 

семінарів: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

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

 
 

Науково-
методичний 
семінар для 
працівників 
районних/міських 
відділів/управлінь 
освіти, 
гуманітарних 
відділів ОТГ 
«Особливості 
управлінського 
супроводу 
процедур ЗНО» 

28.03 58 Методичні 
рекомендації. 
Публікація на сайті 
ВІППО 

Протягом року працівники Інституту організували і провели проблемних семінарів: 

№
 
з/
п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 

Обласний 
проблемний семінар 
учителів КДМС 

10.02 
ВІППО 

28  
 
 

Виступи: 
Сташенко М. О. 
«Децентралізація 
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Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

 

«Духовно-моральне 
виховання як один із 
інструментаріїв 
формування 
життєвих 
компетенцій учнів 
нової української 
школи» 

 

 
 
 
 
 

освіти як 
інструментарій зміни 
її парадигми»; 
«Міжпредметні 
духовно-моральні 
компетентності 
початкової загальної 
освіти. Інтеграція 
християнських 
цінностей в освітній 
процес». 
 Рудь О. В. «Курси 
ДМС як один із 
інструментаріїв 
формування життєвих 
компетентностей 
учнів Нової 
української школи» 
Констроювання 
КДМС: методики і 
педагогічні 
технології»; 
інформація на сайті 
ВІППО 

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

Проблемний 
семінар для 
керівників ЗНЗ І-ІІІ 
ст. «Зовнішнє 
незалежне 
оцінювання якості 
освіти в реалізації 
концепції нової 
української школи: 
проблеми та 
перспективи» 

21.02 
ВІППО 

28 Обговорення 
проблемних питань. 
Презентація Корнейко 
А. О . «Зовнішнє 
незалежне оцінювання 
якості освіти: формат 
2017». Виступ 
Лук’янчук Г. Я. 
«Якість освіти в 
реаліях сучасної 
української школи» 
Публікація на сайті 
ВІППО 

3 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Корнейко А. О. 

 «Особливості 
управління 
процедурами 
пробного 
тестування» 

14.03 
ВІППО 

38 Обговорення 
проблемних питань, 
підготовка 
презентаційних 
матеріалів 

4 Корнейко А. О., 
Лук’янчук Г. Я., 
Остапйовський  
І. Є. 

Проблемний семінар 
для відповідальних 
за організацію та 
проведення ЗНО в 
містах, районах та 
ОТГ області  
«Особливості 
управлінського 
супроводу 
процедурами ЗНО»  

29.03 
ВІППО 

58 Виступ «Особливості 
організації заходів з 
вимірювання якості 
освіти» 
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5 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

«Роль науково-
методичної роботи в 
підвищенні рівня 
професійної 
підготовки вчителя» 

28.11 
ЗОШ І-ІІІ 
ступеня 

№ 12 
м. Ковеля  

40 Виступ: «Науково-
методична робота як 
засіб формування 
творчої особистості 
педагога та активізації 
його науково-
дослідницької 
діяльності» 

Протягом року працівники Інституту організували і провели семінарів-

практикумів: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасникі

в 

Форма підведення 
підсумків 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

«Науково-
методична 
діяльність педагога: 
організація та 
форми 
відображення» 

24.01 
ЗОШ І-ІІІ 
ступеня 

с. Жидичин 
Ківерцівсь-
кого району 
Волинської 

області 

32 Анкетування 
педагогів:  
1. Дослідження 
синдрому 
«вигорання».  
2. Діагностика рівня 
саморозвитку в 
професійно-
педагогічній 
діяльності. 

2 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

«Науково-
методична 
діяльність педагога: 
організація та 
форми 
відображення» 

31.01 
Любомльсь-
кий НВК 
«ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – 
районна 
гімназія» імені 
Наталії Ужвій 
Любомльської 
районної ради 
Волинської 
області 

54 1. Виступ: 
«Науково-
методична робота як 
засіб формування 
творчої особистості 
педагога та 
активізації його 
науково-
дослідницької 
діяльності».  
2. Діагностика рівня 
саморозвитку в 
професійно-
педагогічній 
діяльності. 

3 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

«Організація 
науково-методичної 
діяльності педагога 
та форми її 
відображення» 

14.02 
ЗОШ І-ІІ 
ступеня с. 
Волошки 
Ковельського 
району 
Волинської 
області 

25 1. SWOT-аналіз 
поточної ситуації в 
навчальному 
закладі.  
2. Діагностика рівня 
саморозвитку в 
професійно-
педагогічній 
діяльності 
(анкетування 
педагогів). 

4 Кафедра 
менеджменту 

«Науково-
методична 

23.03. 
ЗОШ І-ІІІ 

40 SWOT-аналіз 
поточної ситуації в 
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освіти,  
Турчик І. В. 

діяльність педагога: 
організація та 
форми 
відображення» 

ступеня смт. 
Торчин 
Луцького 
району 
Волинської 
області 

навчальному 
закладі.  
Анкетування 
педагогів:  
1. Дослідження 
синдрому 
«вигорання».  
2. Діагностика рівня 
саморозвитку в 
професійно-
педагогічній 
діяльності. 

5 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Рудь О. В., 
 

Навчальний 
семінар-практикум 
для вчителів курсу 
«Християнська 
етика в українській 
культурі», що 
викладають у ЗНЗ 
Ратнівського 
району. 

27.03 
смт. Ратне 

29 Тестовий контроль, 
вручення 
сертифікатів; 
розміщення 
інформації на сайті 
ВІППО 
 

6 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

«Соціально-
психологічний 
клімат як елемент 
корпоративної 
культури 
навчального 
закладу» 

31.03 
КЗ «Луцький 
навчально-
виховний 
комплекс  
№ 26 Луцької 
міської ради 
Волинської 
області» 

145 Психолого-
педагогічні 
діагностики:  
1. Методика 
дослідження 
синдрому 
«емоційного 
вигорання». 
2. Методика 
«професійний 
стрес». 
3. Методика 
дослідження стилю 
поведінки в 
конфлікті. 
4. Методика 
«самооцінка 
стійкості до стресу». 
5. Арт-методи у 
розрізі розуміння 
стану соціально-
психологічного 
клімату закладу 
освіти та ціннісних 
установок його 
персоналу 

7 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

«Організація 
науково-методичної 
діяльності педагога 
та форми її 
відображення» 

25.04 
КЗ «НВК ЗОШ 
І-ІІІ ступеня № 
13 – колегіум» 
міста Ковеля 

60 SWOT-аналіз 
поточної ситуації в 
закладі.  
1. Дослідження 
синдрому 
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«вигорання».  
2. Діагностика рівня 
саморозвитку в 
професійно-
педагогічній 
діяльності. 
3. Виявлення 
факторів впливу на 
розвиток та 
саморозвиток 
педагогів у закладі. 

8 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

«Науково-
методична 
діяльність педагога: 
організація та 
форми 
відображення» 

17.05 
ЗОШ І-ІІІ 
ступеня № 1 
міста Ковеля 

45 1. SWOT-аналіз 
поточної ситуації в 
закладі.  
2. Діагностика рівня 
саморозвитку в 
професійно-
педагогічній 
діяльності 
(анкетування 
педагогів). 

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

«Використання 
супервізії в 
профілактиці 
професійного 
вигорання 
педагогічних 
працівників у 
процесі ЗНО» 

05.04 
ВІППО 

30 Обговорення 
проблемних питань, 
напрацювання 
практичних 
рекомендацій. 
Публікація на сайті 
ВІППО 

10 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Лук’янчук Г. Я., 
Вознюк В. С. 

 «Лідерство як 
складова 
інноваційної 
діяльності 
директора школи в 
сучасних умовах»  

28.05 
смт Локачі 

32 Аналітичні 
матеріали та 
рекомендації щодо 
формування якостей 
лідера-керівника 
навчального закладу  

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

Навчальний 
семінар-практикум 
для вчителів курсу 
«Основи 
християнської 
етики», що 
викладають у ЗНЗ 
Рожищенського 
району. 

05.09 
ВІППО 

 

17 Тестовий контроль 
 

12 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

«Науково-
методична робота в 
навчальному 
закладі: 
компетентнісний 
підхід» 

31.10 
Нововолинськ
а гімназія 
Нововолинськ
ої міської ради 
Волинської 
області 

28 1. Презентація 
комплексної 
цільової програми 
розвитку науково-
дослідницької 
діяльності вчителів. 
2. Діагностика рівня 
саморозвитку в 
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професійно-
педагогічній 
діяльності 
(анкетування ). 

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

 «Умови 
формування 
компетентностей, 
що сприяють 
самореалізації 
особистості учня»  

03.11 
смт. Локачі 

28 Аналітичні 
матеріали, схеми з 
проблемного 
питання 
Публікація на сайті 
ВІППО 

14 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

 «Організація та 
проведення 
локальних 
моніторингових 
досліджень як засіб 
оперативного 
управління якістю 
освіти» 

16.11 
ВІППО 

20 Презентаційні 
матеріали 
«Моніторинг якості 
освіти» (спільна 
розробка з 
Лук’янчук Г. Я.)  

Протягом року працівники Інституту організували і провели семінарів-тренінгів: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

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

Проблемний 
семінар з 
елементами 
тренінгу 
«Мотиваційна 
сфера 
управлінської 
культури 
керівника 
навчального 
закладу»  
 

26.05 
смт.Турійськ 

29 Рекомендації 
учасникам 
семінару-тренінгу 

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

 «Управлінська 
культура 
керівника 
навчального 
закладу»   
 

25.10 
смт. Камінь-
Каширський 

27 Рекомендації 
учасникам 
семінару-тренінгу 

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

 «Лідерство як 
складова 
управлінської 
культури 
керівника 
навчального 
закладу»  
 

26.10 
смт. 

Турійськ 

31 Рекомендації 
учасникам 
семінару-тренінгу 

Протягом року працівники Інституту провели інструктивно-методичних  нарад: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1. Кафедра Настановча 11.01 19 Інструктивні 
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менеджменту 
освіти, 
Рудь О. В., 
Сташенко М. О. 

нарада з питань 
організації і 
проведення 
обласного етапу 
та підготовки до 
участі у 
всеукраїнськом
у етапі конкурсу 
«Учитель року 
2017 з предме-
тів духовно-
морального 
спрямування» 

ВІППО (методисти 
Р(М)МК 

рекомендації до 
участі у ХІІ 
Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс  
«Учитель року з 
предметів духовно-
морального 
спрямування» 

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

Семінар-нарада 
педагогічних 
працівників 
НВК 
«Ківерцівська 
ЗОШ І ст. – 
Ківерцівська 
районна 
гімназія» на 
тему «Ключові 
зміни в Законі 
України «Про 
освіту»: 
механізми 
реалізації» 

м. Ківерці 20.11 Виступ «Основні 
зміни в Законі 
України «Про 
освіту»: правове 
врегулювання 
розвитку освітньої 
галузі» 

Протягом року працівники Інституту провели майстер-класи: 

Протягом року працівники Інституту провели Інші заходи (якщо є...) 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведен

ня 

Кількість 
учасникі
в 

Форма підведення 
підсумків 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О., 
 

Навчально-
методичний семінар 
для керівників шкіл 
та відповідальних за 
ЗНО в районах 
(містах) та ОТГ 
«Організація роботи 
інформаційно-
реєстраційних 
пунктів ЗНО-2017 
на базі ЗНЗ»  

25.01 
ВІППО 

45 Розробка методичних 
рекомендацій щодо 
організації ІРП у 
навчальних закладах 

2 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О 

Навчально -
 методичний 
семінар «ЗНО-2018: 
формат 
та особливості 
підготовки» 

19.10 
ВІППО 

44 Підготовка 
презентаційних 
матеріалів; 
інформація на сайт 
ВІППО 
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3. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи 

методиста, школи методистів-кореспондентів,  школи молодого керівника, творчі 

майстерні, лабораторії  тощо 

Авторські лабораторії  

Школа резерву керівних кадрів 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Вознюк В. С. 

«Здатність бути 
лідером. Імідж 
керівника. 
Кар’єра, її види». 
(проблемний 
семінар – заняття 
школи резерву 
керівних кадрів 
міста) 

16.03 
 смт. Іваничі 

26 Методичні 
рекомендації 
для створення 

власного 
іміджу 

керівника 

2 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

«Наукова 
організація праці 
керівника 
навчального 
закладу. 
Навчально-
педагогічна 
документація та 
вимоги до її 
ведення». 
(проблемний 
семінар – заняття 
школи резерву 
керівних кадрів 
району) 

03.04 
Нововолинськ 

28  Тестовий 
контроль 

3 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В.С. 

«Організаційна 
культура 
навчального 
закладу. 
Управлінська 
культура його 
керівника». 
(проблемний 
семінар – заняття 
школи резерву 
керівних кадрів 
міста) 

04.05         
смт. Іваничі   

25  Тестовий 
контроль 

4 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В.С. 

«Комунікативна 
компетентність 
керівника закладу 
освіти. Конфлікти 
та шляхи їх 
вирішення». 

16.06 
Нововолинськ 

27  Тестовий 
контроль 
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(проблемний 
семінар – заняття 
школи резерву 
керівних кадрів 
міста) 

5 
 
 
 
 

 

Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В.С. 
 
 
 
 
 
 
 

«Маркетингова 
діяльність 
керівника 
навчального 
закладу» 
(проблемний 
семінар – заняття 
школи резерву 
керівних кадрів 
району) 
 

04.10 
Нововолинськ 

28  Обмін досвідом 
застосування у 

своїй діяльності 
форм та 
методів 

освітнього 
маркетингу 

 
6 

 
 

Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Вознюк В.С. 
 

«Інноваційні 
технології в 
управлінській 
діяльності 
закладів освіти. 
Підготовка та 
проведення 
засідання 
педагогічної 
ради». 
(проблемний 
семінар-заняття 
школи резерву 
керівних кадрів 
району) 

19. 10 
смт. Іваничі 

       22 Тестовий 
контроль 

Школа молодого педагога 

Протягом року підготовлено і проведено 2 засідання постійнодіючої школи 

молодого педагога вчителів курсів ДМС: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

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

«Особливості 
використання 
релігійного 
аспекту в 
навчально-
виховному 
процесі» 

13.04 
(ВІППО) 

 
19.10 

(ВІППО) 

15 
 
 

11 
 

 
Тестовий 
контроль 

 

Обласна школа перспективного педагогічного досвіду 

В 2017 році працівниками інституту завершено вивчення та узагальнення досвіду 
педагогів області: 
завершено перший рік  вивчення досвіду 
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Адреса досвіду Тема досвіду Відповідальний 

П.І.Б., посада, навчальний 

заклад 

  

Протягом року в Інституті працювали творчі  групи, зокрема: 

Творча група вчителів курсів духовно-морального спрямування «Кращі напрацювання 

педагогів Волині, що викладають КДМС», (26.05, ВІППО, результати роботи: визначення 

переможців ХXІ обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів  «Творчі 

сходинки педагогів Волині» у номінації «Етика. Предмети ДМС»). 

Рудь О. В. 

4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників тощо 

У співпраці із методистами Р(М)МК організація і проведення фестивалю уроків курсів 

духовно-морального спрямування (ЗНЗ Волинської обл.). 

Січень, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

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

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

2017» 

 25.02, Сташенко М. О., Рудь О. В., ВІППО 

5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

Підготовка до участі (члени оргкомітету) волинських школярів у ІХ Всеукраїнській 

олімпіаді  «Юні знавці Біблії». Розробка завдань, укладання тестів на знання Біблії для 

різних вікових категорій учнів, консультування педагогів. Взяло участь 56 волинських 

школярі. Вибороли 2-перших, 2- других, 3- третіх місця.  

27-28 квітня; 01-02 червня, Сташенко М. О., Рудь О. В. ,  

Національний Університет «Острозька академія» 

6. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності інтернат 

них закладів освіти 

VІ. Навчально-методична діяльність 

1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 

 педагогічних працівників 

Організація курсів підвищення кваліфікації учителів курсів морально-духовного 

спрямування (ВІППО: 30.01-10.02 – 28 слухачів; 25.09-06.10  – 21 слухач; НУ «Острозька 

академія(виїзні): 21.08-01.09 – 10 слухачів). 

Навчальний процес забезпечували:  

–  12 працівників кафедр (з них: 9 кандидатів наук і 3 старших викладачі); 



44 

 

– 6 викладач інших вищих навчальних закладів (ЛНТУ, кандидат наук, доцент; 

д.пед.н., проф. НУ «Острозька академія»; д.філософ.н, професор Львів НУ вет. медицини та 

біотехнологій; д. психол.н., професор Дрогобицького ДПУ; к.філосов.н, Київ; викл. 

Рівненської ДС і А) 

–  2 ВІППО (к.і.н., доцент, ректор; наук. співроб. н.-д.лаб.) 

–  1вчитель навчального закладу області; – 1член ВРЦ.  

Лютий, серпень, жовтень, Рудь О. В. 

Консультування керівників та педагогів навчальних закладів Волинської області (за 

запитами) та індивідуальне консультування педагогів під час проходження ними курсів 

підвищення кваліфікації. 

Науково-педагогічні працівники кафедри 

2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання,  

самоосвіти тощо 

Розробка та оновлення навчально-методичних комплексів для дистанційного 

навчання. 

Науково-педагогічні працівники кафедри 

Наповнення і систематичне опрацювання навчально-методичного забезпечення 

дисциплін та спецкурсів: «Сучасний синтез наукової і релігійної картин світу», 

«Особливості використання релігійного аспекту в загальноосвітньому навчальному 

закладі», «Міжконфесійні взаємини в освітньому менеджменті», для очно-дистанційної 

форми навчання.  

Протягом року, Рудь О. В. 

3. Методичне забезпечення навчального процесу 

Методичне видання «Становлення духовних орієнтирів учнівської молоді у контексті 

реалізації стратегії національно-патріотичного виховання» (Матеріали обласної практичної 

конференції вчителів курсів духовно-морального спрямування);  

Лютий, Сташенко М. О., Рудь О. В. , 

Методичний збірник для педагогів курсів духовно-морального спрямування 

«Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року з 

предметів духовно-морального спрямування – 2017»;  

Квітень,  Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Методичне забезпечення до спецкурсу «Управлінська культура керівника навчального  

закладу»: науково-методичне видання.   

Червень, Лук’янчук Г. Я.  
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Система практичних занять з освітнього маркетингу та методику «Здатність бути 

лідером»  для керівників навчальних закладів – слухачів курсів підвищення кваліфікації.  

                                                                                             Серпень - жовтень, Вознюк В.С.          

Методичне забезпечення спецкурсу «Тероризм і суспільство: актуальність проблеми».                      

                                                                                          Вересень – жовтень, Вознюк В. С.  

Методичний збірник  «Конспекти уроків з основ християнської етики для 6 класу» 

(На допомогу вчителю)  

Жовтень,  Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Методичне забезпечення до спецкурсу «Моніторинг якості освіти» (навчально-

методичний матеріал: моделі, схеми, презентації).   

Грудень, Лук’янчук Г. Я 

Презентація до спецкурсу: «Формування корпоративної культури в навчальному 

закладі» та до теми «Організаційна культура» навчальної дисципліни «Техніка 

управлінської діяльності». 

Протягом року, Турчик І. В. 

 

VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 

1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

За звітний період в експериментальних навчальних закладах проведено 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

Проблемний 
семінар 
«Корпоративна 
культура як 
інструмент 
педагогічного 
менеджменту» 

13.01. 
КЗ 
«Луцький 
навчально-
виховний 
комплекс № 
26 Луцької 
міської 
ради 
Волинської 
області» 

140 SWOT-аналіз 
поточної ситуації 
в навчальному 
закладі.  
Анкетування 
педагогів на 
підготовчому 
етапі дослідно-
експериментальної 
роботи. 

2 Кафедра 
менеджменту 

освіти,  
Вознюк В.С. 

Науково - 
практична 
конференція 
«Впровадження 
вчителями НВК 
№10 на уроках і в 
позаурочний час 
прогресивних 
педагогічних 
концепцій, 

24.01 39 Обговорено і 
схвалено  шкільну 
програму 
«Морально-
духовне 
виховання учнів  
5-8-х класів»  
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інноваційних 
технологій, 
моделей, 
оптимальних форм і 
методів у систему 
морально-
духовного 
виховання учнів» 

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

Засідання творчої 
групи педагогів 
Комунального 
закладу «Луцький 
навчально-
виховний комплекс 
загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів – 
правознавчий ліцей 
з посиленою 
фізичною 
підготовкою 
Луцької міської 
ради. Апробація 
акмеологічних 
технологій в 
практику діяльності 
педагогічного 
колективу.   

26.01 9 Презентації, 
інтерактивні 
вправи для уроків 

4 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В.С. 

Розширене 
засідання творчої 
групи педагогів 
НВК №10 з 
проблеми «Модель 
випускника ліцею» 

15.02 14 Розроблена 
модель 
випускника ліцею 
з позиції 
морально-
духовного 
виховання 
особистості, 
шкільна програма 
«Морально-
духовне 
виховання учнів 9-
11-х класів» 

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

Семінар для 
педагогічних 
працівників 
Комунального 
закладу «Луцький 
навчально-
виховний комплекс 
загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів – 
правознавчий ліцей 

10.03 34 Рекомендації, 
презентації 
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з посиленою 
фізичною 
підготовкою 
Луцької міської 
ради «Мистецтво 
самоменеджменту 
педагога» 

6 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

Семінар-практикум 
«Соціально-
психологічний 
клімат як елемент 
корпоративної 
культури 
навчального 
закладу» 

31.03 
КЗ 
«Луцький 
навчально-
виховний 
комплекс № 
26 Луцької 
міської 
ради 
Волинської 
області» 

145 Психолого-
педагогічні 
діагностування 
педагогів:  
1. Методика 
дослідження 
синдрому 
«емоційного 
вигорання». 
2. Методика 
«професійний 
стрес». 
3. Методика 
дослідження 
стилю поведінки в 
конфлікті. 
4. Методика 
«самооцінка 
стійкості до 
стресу». 
5. Арт-методи у 
розрізі розуміння 
стану соціально-
психологічного 
клімату закладу 
освіти та 
ціннісних 
установок його 
персоналу. 

7 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

Науково-
методичний семінар 
«Теоретико-
методичні засади 
формування 
корпоративної 
культури як 
інструменту 
педагогічного 
менеджменту в 
навчальному 
закладі»  

01.06 
КЗ 
«Луцький 
навчально-
виховний 
комплекс № 
26 Луцької 
міської 
ради 
Волинської 
області» 

140 Презентація:  
«Корпоративна 
культура як 
інструмент 
педагогічного 
менеджменту». 
Збірник матеріалів 
семінару. 

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

Семінар для 
педагогічних 
працівників 
Комунального 

14.09 22 Рекомендації 
учасникам 
семінару 
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закладу «Луцька 
вечірня (змінна) 
школа Луцької 
міської ради 
«Аналіз Концепції 
розвитку 
дистанційної освіти 
в Україні в процесі 
експериментальної 
роботи» 

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

Семінар для 
педагогічних 
працівників 
Комунального 
закладу «Луцька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№19 Луцької 
міської ради 
«Нормативно-
правове 
забезпечення   
організації 
дослідно-
експериментальної 
роботи з обраної 
проблеми» 

15.09 31 Рекомендації 
учасникам 
семінару 

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

Засідання творчої 
групи педагогів 
Комунального 
закладу «Луцький 
навчально-
виховний комплекс 
загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів – 
правознавчий ліцей 
з посиленою 
фізичною 
підготовкою 
Луцької міської 
ради. (Розробка 
критеріїв і показників 
для оцінювання 
результатів дослідно-
експериментальної 
роботи) 

21.09 9 Змістові лінії для 
розроблення 
критеріїв. Моделі 
оцінювання. 

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

Семінар для 
педагогічних 
працівників 
Комунального 
закладу «Луцький 
навчально-

28. 09 21 Рекомендації 
учасникам 
семінару 
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виховний комплекс 
загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів – 
правознавчий ліцей 
з посиленою 
фізичною 
підготовкою 
Луцької міської 
ради «Адаптація 
акмеологічних 
технологій 
навчання до умов 
НВК» 

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

Семінар-тренінг 
Комунального 
закладу «Луцький 
навчально-
виховний комплекс 
загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів – 
правознавчий ліцей 
з посиленою 
фізичною 
підготовкою 
Луцької міської 
ради «Мистецтво 
педагогічної 
взаємодії» 

05.10 19 Інформаційний 
матеріал, 
рекомендації 

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

Проведення 
установчого 
науково-
теоретичного 
семінару  
Розробка критеріїв 
та показників 
ефективності 
впровадження 
елементів 
дистанційної освіти 

12.10 18 Рекомендації, 
перелік наукової 
літератури 

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

Установчий 
науково-
теоретичного 
семінару  
«Національне 
виховання 
особистості та 
шляхи його 
здійснення у 
полікультурному 
середовищі» 

13.10 26 Рекомендації 
учасникам 
семінару, перелік 
наукової 
літератури з 
проблеми 
дослідження 
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15 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

Анкетування 
вчителів з метою 
визначення  
результативності  
методів формування 
змістових 
компетентностей 
національного 
виховання 

23.10 42 Діаграми, таблиці, 
кваліметричні 
моделі 
 

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

Участь у 
педагогічній раді 
Столинсько-
Смолярської ЗОШ 
І–ІІ ст. 
Любомльської 
районної ради 
Волинської обл. та 
засіданні 
ініціативної групи 
закладу освіти 

26.10 16 Формування 
творчої групи 
учасників 
інноваційної 
діяльності. 
Формування 
гіпотези дослідно-
експериментальної 
роботи. 
  

17. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В.С. 

Проблемний 
семінар заступників 
директорів 
навчальних закладів 
міста 
«Сприяння 
розвитку 
інноваційної 
особистості 
сучасного вчителя 
та учня через 
організацію 
дослідно-
експериментальної 
діяльності 
навчального 
закладу» 

22.12 40 Розроблені та 
схвалені 
рекомендації 
керівникам шкіл 
міста з 
проблемного 
питання 

2. Формування інноваційної освітнього простору в регіоні: розробка та 

впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної 

діяльності 

3. Координація  дослідно-експериментальної роботи:  

 а) всеукраїнського рівня;  

б) регіонального рівня 

№
з/
п 

Тема 
дослід-
ження 

Назва 
навча-
льного 
закладу 

Докумен
т, яким 
затверд-
жено 
експери
- 

Науков
ий 
керівни
к (ПІБ, 
посада, 
наук. 

Наукови
й 
консуль 
тант 
(ПІБ, 
посада, 

Директо
р 
експери
менталь
ного 
ЗНЗ 

Термін 
провед
ення; 
етап 
експер
и-

Стислий 
зміст 
результатів 
етапу 
(2-3 речення) 
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мент ст., 
вчене 
звання) 

вчене 
звання) 

(ПІБ) 
 

менту 
термін
и 

1. «Управлінн
я проце-сом 
морально-
духовного 
виховання 
учнів в 
умовах 
інноваційно
го 
освітнього 
середо-
вища» 

Комуна 
льний 
заклад 
«Луцький 
навчально
-виховний 
комплекс 
«Загально
освітня 
школа І-ІІ 
ст.  №10 –
професійн
ий ліцей 
Луцької 
міської 
ради» 

Наказ 
управлін
ня освіти 
і науки 
Волинсь 
кої 
облдержа
дміністац
ії № 05 
від 05.01. 
2016  

Вознюк 
Василь  
Степано 
вич, 
доцент 
кафедри 
менедж-
менту 
освіти, 
кандидат 
політичн
их наук, 
доцент 

Ткачук 
Надія  
Михайлів 
на, 
завідувач 
науково-
дослідної 
лабораторі
ї освітніх 
інновацій 
ВІППО, 
кандидат 
педагогічн
их наук. 
 
 

Михаль 
чук Олег 
Євгено 
вич  

вересен
ь 2015 
р. - 
червень 
2020 р. 
ІІ етап 
вересен
ь 2016 
р.- 
червень 
2019 р. 

На другому 
(формувальном
у) етапі 
виявлено 
фактори 
впливу на 
сформованість 
морально-
духовних 
якостей учнів; 
впроваджено 
інноваційні 
елементи у 
навчально-
виховне 
середовище 
закладу: 
практичну 
апробацію, 
корекцію, 
системи 
методів,мето 
дик, 
інноваційних 
виховних 
технологій, що 
забезпечують 
реалізацію 
змісту 
дослідження; 
внесено 
корективи та 
доповнення у 
розроблену 
структурно-
логічну модель 
формування 
морально-
духовних 
цінностей 
особистості в 
урочній та 
позаурочній 
діяльності; 
розроблено 
систему 
підвищення 
кваліфікації 
педагогів щодо 
впровадження 
інноваційних 
технологій 
навчання і 
морально - 



52 

 

духовного 
виховання 
учнів. 

2 «Формува-
ння корпо-
ративної 
культури 
навчальног
о закладу в 
умовах 
інновацій-
ного освіт-
нього 
простору» 

Комуна-
льний 
заклад 
«Луць-
кий НВК 
№ 26 
Луцької 
міської 
ради 
Волинсь-
кої 
області» 

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

Турчик 
Ірина 
В’ячесла-
вівна, 
доцент 
кафедри 
менедж-
менту 
освіти 
ВІППО, 
кандидат 
економіч
них наук, 
доцент 

Андрей-
чин 
Світлана 
Ростис-
лавівна, 
завідувач 
центру 
практик-
ної психо-
логії і 
соціальної 
роботи 
ВІППО; 
Матвійчук 
Ольга 
Степанів- 
на,завіду-
вач центру 
практик-
ної психо-
логії і 
соціаль-ної 
роботи 
управлін-
ня освіти 
Луцької 
міської 
ради 

Леуш 
Іван 
Олексан-
дрович, 
вчитель-
методист  

Листоп
ад 2016 
р. – 
серпень 
2021 р.; 
І етап –
листопа
д 2016 
р. – 
серпень 
2017 р. 
(концеп
ту-
ально-
діаг-
ностичн
ий) 

Організовано 
роботу твор-
чої групи; 
досліджено 
теоретико-
методологічні 
засади понят-
тя «корпора-
тивна культу-
ра» та її скла-
дових; адато-
вано зміст по-
няття «корпо-
ративна 
культура» до 
умов іннова-
ційного освіт-
нього середо-
вища та ре-
формування 
системи зага-
льної серед-
ньої освіти; 
визначено 
складові кор.-
поративної 
культури 
навчального 
закладу; укла-
дено банк 
діагностик за 
проблемою 
дослідження; 
підготовлено 
збірник 
матеріалів за 
результатами 
І етапу ДЕР. 

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

Столин-
сько-
Смоляр-
ська 
загально
освітня 
школа  
І–ІІ ст. 
Любом-
льської 
район 

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

Рудь 
О.В., ст. 
виклада
ч 
кафедри 
менедж 
менту 
освіти 
ВІППО 

Сташенко 
М. О., 
завідувач 
кафедри 
менеджме
нту освіти 
ВІППО, 
к.ф.-м.н., 
доцент 

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

І етап 
(діагно
стико-
концеп
туаль 
ний) – 
вересе
нь 
2017 р. 
– 
вересе

Проведено 
діагностичну 
роботу щодо 
кадрових, 
фінансових та 
матеріально-
технічних 
умов 
проходження 
експерименту, 
інновацій-
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ної ради 
Волин-
ської 
області 

. 
 
 

нь 
2018 р. 

ного потенці-
алу педколек-
тиву та його 
готовності 
працювати в 
експеримента
льному 
режимі. 
Ухвалені 
відповідні 
управлінські 
рішення, 
опрацьовано 
нормативно-
правову базу 

4 «Впровад
ження 
дистанцій
ної освіти 
в умовах 
інноваційн
ого 
освітнього 
середовищ
а вечірньої  
(змінної) 
школи» 

Комунал
ьний 
заклад 
Луцька 
вечірня 
(змінна) 
школи  

Наказ 
управлі-
ння 
освіти і 
науки 
Волинськ
ої ОДА 
№ 375 
від 12.06. 
2017 р. 

Лук’янчу
к Галина 
Ярославі
вна, ст. 
викл. 
кафедри 
менеджм
енту 
освіти 

Корнейко 
А. О., 
кандидат 
історичних 
наук, 
доцент 
кафедри 
менеджме
нту освіти, 
Оксенюк І. 
Л., 
методист 
відділу 
інформаці
йного 
забезпечен
ня 

Левченко 
Юрій 
Іванович 

І етап 
(діагно
стико-
концеп
туальн
ий): 
вересе
нь 2017 
р. - 
серпен
ь 
2019р. 

Вивчення 
нормативно - 
правової бази 
з організації 
експеримента
льної роботи. 
Визначення 
складу 
творчої групи 
вчителів – 
дослідників 
для участі в 
організації та 
проведенні 
дослідно – 
експеримента
льної роботи. 
Визначення 
структурних 
елементів 
дослідно–
експеримента
льної роботи. 
Розробка 
критеріїв та 
показників 
ефективності 
впровадження 
елементів 
дистанційної 
освіти. 
Програмне 
забезпечення 
та створення 
науково–
методичного 
супроводу 
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освітнього 
процесу в 
умовах 
дослідно-
експеримента
льної роботи 

5 «Націонал
ьне 
виховання 
особистост
і  в умовах 
полікульту
рного 
середовищ
а» 

Комунал
ьний 
заклад 
Луцька 
загально
освітня 
школа І-
ІІІ 
ступенів 
№19 
Луцької 
міської 
ради 
Волинсь
кої 
області 

Наказ 
управлі-
ння 
освіти і 
науки 
Волинськ
ої ОДА 
№ 652 
від 10.11. 
2017 р. 

Лук’янчу
к Галина 
Ярославі
вна, ст. 
викл. 
кафедри 
менеджм
енту 
освіти 

Корнейко 
А. О., 
кандидат 
історичних 
наук, 
доцент 
кафедри 
менеджме
нту освіти 

Масиник 
Анжела  
Віталіївн
а 

І етап 
(діагно
стико-
концеп
туальн
ий)  

Вивчення 
нормативно - 
правової бази 
з організації 
експеримента
льної роботи. 
Визначення 
складу 
творчої групи 
вчителів – 
дослідників 
для участі в 
організації та 
проведенні 
дослідно – 
експеримента
льної роботи. 
Проведення 
установчого 
науково-
теоретичного 
семінару  
«Національне 
виховання 
особистості та 
шляхи його 
здійснення у 
полікультурн
ому 
середовищі». 
Розробка 
критеріїв та 
показників 
ефективності 
здійснення 
національного 
виховання. 
Програмне 
забезпечення 
та створення 
науково–
методичного 
супроводу 
освітнього 
процесу в 
умовах 
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дослідно-
експеримента
льної роботи. 

6  «Розвиток 
соціальної 
та 
пізнавальн
ої 
активності 
учнів 
шляхом 
впровадже
ння 
акмеологіч
них техно-
логій»  

Луцький 
НВК 
ЗОШ - 
інтернат 
І–ІІІ 
ступенів 
– 
правозн
авчий 
ліцей з 
посилен
ою 
фізично
ю 
підготов
кою 
Волинсь
кої 
області 
(вересен
ь 2016р. 
– 
червень 
2020 р.) 

Наказ 
управлі-
ння 
освіти і 
науки 
Волинськ
ої ОДА  
№ 386 
від 05. 
07.2016 
р. 

Лук’янчу
к Галина 
Ярославі
вна, ст. 
викл. 
кафедри 
менеджм
енту 
освіти 

Корнейко 
А. О., 
кандидат 
історичних 
наук, 
доцент 
кафедри 
менеджме
нту освіти 

Дудич 
Анатолій 
Миколай
ович 

ІІ етап 
(форму
вальни

й)  
вересе

нь 2017 
р. – 

вересе
нь 2020 

р. 
 

Розробка 
критеріїв і 
показників 
для 
оцінювання 
результатів 
дослідно-
експеримента
льної роботи. 
Впровадженн
я 
інноваційних 
елементів у 
діяльність 
навчального 
закладу.  
Апробація 
акмеологічни
х технологій в 
практику 
діяльності 
педагогічного 
колективу. 
Виявлення 
факторів 
ефективності 
впровадження 
акмеологічни
х технологій 
на якість 
професійної 
діяльності 
педагогів та 
соціальної та 
пізнавальної 
активності 
учнів. 
Моніторинг 
дослідження 
впливу 
акмеологічни
х технологій 
на рівень 
розвитку 
соціальної та 
пізнавальної 
активності 
школярів, 
професійне 
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зростання 
педагогічного 
колективу 

4. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність 

Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність 

Перелік інноваційних проектів всеукраїнського рівня 

№ 
з/п 

Назва проекту Організатор Учасники 
проекту 
Перелік 

навчальних 
закладів, які 

беруть участь 

Обласний 
координатор  
(ПІБ, посада) 

 

Завдання/ 
Результати 

 

Перелік інноваційних проектів обласного рівня 

№ 
з/п 

Назва проекту Організатор Учасники 
проекту 

Завдання/Результати 

 

5.  Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази  

даних інновацій… 

VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону 

№ 
з/п 

Формування єдиного освітнього інформаційного простору 
регіону 

Кількісний 
прояв 

показника 
1 кількість розроблених цифрових ресурсів, а саме (за видами 

ресурсів): 
 

2 електронні документи   
3 інформаційні системи  1 сайт 
4 електронні дидактичні демонстраційні матеріали  9 презентацій 
5 комп'ютерний тест  17 
6 кількість діючих віртуальних педагогічних спільнот  
7 кількість діючих освітніх Інтернет-клубів  
8 кількість інших форм дистанційної освіти 

з них: 
 

1. Науково-методичний супровід  учасників інформатизації освіти 

2. Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього простору регіону 

Сайти в районах, навчальних закладах 

Робота сайту ВІППО 

Адміністрування та наповнення сторінки  «Кафедра менеджменту освіти» сайту 

ВІППО 

Протягом року; Сташенко М. О. 

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

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

Протягом року; Рудь О. В. 
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Інформаційне наповнення та систематичне оновлення сайта ВІППО, створення 

буклету про КДМС на Волині  

Протягом року; Рудь О. В. 

Поповнення відеотеки документальних фільмів із теми «Синтез наукової та релігійної 

картин світу». 

Протягом року; Рудь О. В. 

Кількість матеріалів, кількість новин- 19 

Для розміщення на сайті ВІППО подано: 

10.02 Про Обласний проблемний семінар учителів КДМС "Духовно-моральне 

виховання як один із інструментаріїв формування життєвих компетентностей учнів нової 

української школи" 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1807 

25.02 Про Очний етап ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2017 з предметів духовно-морального спрямування» 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1829 

14.02 – про семінар-практикум з теми «Організація науково-методичної діяльності 

педагога та форми її відображення», який відбувся у ЗОШ І-ІІ ступеня с. Волошки 

Ковельського району Волинської області.  

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1846  

20.03  Про Презентація книги В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. 

Корнієнко «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ-ХХІ ст.» 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1861 

27.03. Про Навчальний семінар-практикум для вчителів курсу «Християнська етика 

в українській культурі» 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1870 

28.03 Про науково-методичний семінар для працівників районних/міських 

відділів/управлінь освіти, гуманітарних відділів ОТГ, відповідальних за організацію і 

проведення ЗНО «Особливості управлінського супроводу процедур ЗНО». 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1885 

01.04. Про П’яту міжнародну науково-методичну конференцію «Практична 

медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи» 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1882 

05.04 Про проблемний семінар «Використання супервізії в профілактиці професійного 

вигорання педагогічних працівників у процесі ЗНО». 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1893 
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25.04 – про семінар-практикум з теми «Організація науково-методичної діяльності 

педагога та форми її відображення», який відбувся у комунальному закладі «НВК ЗОШ І-ІІІ 

ступеня № 13 – колегіум» міста Ковеля.  

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1927  

29 .04. Про X Всеукраїнську олімпіад «Юні знавці Біблії-2017». 

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

09.06 Про Обласну науково-практичну конференцію викладачів предметів духовно-

морального спрямування 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1988 

25.06 Про Всеукраїнський з’їзд педагогів у Острозі 23-25 червня 2017! 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2013 

18.08 Методичні рекомендації «Предмети морально-духовного спрямування» 

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

20.08 Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і 

науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Лист МОН № 

1/11-8269 від 17.08.17 року 

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

19.09. Про Вшанування академіка Михайла Кравчука 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2032 

05.10 Про Обласний круглий стіл Викладачів КДМС.  «Пріоритетність духовно-

морального виховання дітей та молоді у процесі формування життєвих компетенцій 

особистості»  «Реформація — рух, що змінив світ».за участі членів координаційної робочої 

групи представників Волинської ради церков. 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2048 

15.10 «Педагогічні роздуми» № 36 (електронна газета ВІППО, жовтень) 

http://vippo.org.ua/newspaper.php?id=48 

19.10 Про навчально - методичний семінар «ЗНО-2018: формат та особливості 

підготовки» 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2056 

25.10. Про Заходи ВІППО приурочені 125-й річниці від дня народження академіка 

Михайла Пилиповича Кравчука 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2063 

06.11 Про науково-практичний семінар «Умови формування компетентностей, що 

сприяють самореалізації особистості учня» в смт Локачі 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2075 
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3. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону,  

розвиток віртуальних педагогічних спільнот 

4. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього 

 контенту 

ІХ. Координація діяльності методичних служб області  

1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів) 

2. Аналіз  діяльності методичних служб регіону 

Х. Міжнародна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти 

1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 

1. 

2 

Участь у міжнародних проектах 

№ 
з/п 

Учасники (ПІБ 
працівника інституту 
та термін перебування 

Закордонна 
установа 

Мета Результат 

1.     
2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 

Розробка грантових проектів 

Перелік інноваційних проектів міжнародного рівня 

№ 
з/
п 

Назва 
проекту 

Організатор Учасники 
проекту 

 

Обласний 
координатор  
(ПІБ, посада) 

Завдання/Результат
и 

 Програма 
міжнародног
о оцінювання 
учнів 
(Programme 
for 
International 
Student 
Assessment) - 
PISA – 2018 
 

Організація 
економічного 
співробітництв
а і розвитку - 
ОЕСР 
(Organisation 
for Economic 
Co-operation 
and 
Development - 
OECD) 

ОЕСР, 
Головуюч
а Рада 
PISA 
(PISA 
Governing 
Board, 
PGB), 
МОН 
України, 
УЦОЯО 

Корнейко А.О., 
к.іст.н.,доцент 
кафедри 
менеджменту 
освіти, зав. 
центру ЗНО та 
моніторингови
х досліджень 
ВІППО 

Підготовка та 
адміністрування 
міжнародного 
дослідження якості 
освіти PISA-2018. 

ХІ. Моніторинг якості освіти регіону 

1. Моніторинг освітньої діяльності: 

Зазначити результати 

а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях;  
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Вебінар «Міжнародне моніторингове дослідження PISA–2018, пілотний етап. 

Інструкція для проведення тестування в навчальному закладі» (організатори: Національний 

координатор дослідження, Український центр оцінювання якості освіти) 

25.04, Корнейко А. О.,  

Пілотний етап міжнародного моніторингового дослідження якості освіти PISA-2018 

(м. Луцьк, Волинський коледж Національного університету харчових технологій) /На 

виконання наказу МОН України від 26.01.2017 № 100 «Про підготовку в 2017 році до 

проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в України»/ 

17.05, Корнейко А. О. 

б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях;  

в) моніторингові та соціологічні  дослідження в регіоні 

2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 

Загальне редагування збірників інформаційно-аналітичних матеріалів 

моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Іваничівського, Ківерцівського районів та стану 

організації індивідуальної форми навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 

Волинської області  

Корнейко А. О. 

Наукове редагування інформаційно-аналітичних довідок за підсумками 

моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Камінь-Каширського, Любешівського, Локачинського 

районів 

Корнейко А. О. 

3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

ХІІ. Особливості діяльності закладу 

1. Робота музею історії освіти Волині 

ХІІІ. Інформаційно-видавнича діяльність 

1. Робота бібліотеки 

2. Виставкова діяльність 

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у обласній виставці 

дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» із наступними 

матеріалами: 

Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року з предметів духовно-морального спрямування – 2017» : На допомогу вчителю / 

упоряд./вступ О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 136  с. 
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Становлення духовних орієнтирів учнівської молоді у контексті реалізації стратегії 

національно-патріотичного виховання : Матеріали обласної практичної конференції 

вчителів курсів духовно-морального спрямування / упоряд. / О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 

2017. – 144 с. 

Турчик І. В., Вітковська Н. О. Українська література. Підготовка до ЗНО: навчально-

методичний посібник / І. В. Турчик, Н. О. Вітковська. – Нововолинськ: Друкарня “Формат”, 

2017. – 104 с. 

Турчик І. В., Вітковська Н. О. Феномен постмодернізму в українській літературі: 

основні ідеї та проблеми: методичний посібник. / І. В. Турчик, Н. О. Вітковська. – 

Нововолинськ: Друкарня “Формат”, Видання ІІ-е допов., 2017. – 60 с. 

3. Робота відділу інформаційного забезпечення освіти  

4. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та 

педагогічного досвіду регіону 

№ 
з/п 

Назва ЗМІ Дата публікації 
(передачі тощо) 

Назва матеріалу 

    
5. Видавнича діяльність за рік 

Працівники Інституту протягом року підготували та опублікували __ наукових та 

науково-методичних праць 

Публікації  працівників кафедри (лабораторії, відділу, центру) 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я по батькові Кількість публікацій Педагогічний 
пошук 

1 Сташенко Михайло Олександрович 5 3 
2 Вознюк Василь Степанович 3 - 
3. Корнейко Алла Олександрівна 5 1 
4. Лук᾽янчук Галина Ярославівна 2 - 
5. Остапйовський Ігор Євгенович 3 1 
6. Турчик Ірина В’ячеславівна  7 1 
7. Рудь Оксана Володимирівна 6 1 
Примітка: потрібно вказати всіх працівників структурного підрозділу, якщо публікації 

відсутні, необхідно це зазначити… Окремо зазначити кількість публікацій у науково-

методичному віснику «Педагогічний пошук» за рік 

Видавнича діяльність кафедри менеджменту освіти за 2016 рік 

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

показника 
WoS   
 Scopus     
РИНЦ   
Google Scholar   
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Інші (Index Copernicus)                     1    
Інформаційно-видавнича діяльність Кількісний прояв показника 

  
всього підготовлено до друку видань  
з них: 

32 

монографії   
підручники  
посібники 2 
навчально-методичні комплекси  
програми  
методичні рекомендації 2 
буклети  
наукові статті 15 
методичні статті 4 
інше 9 
Список публікацій (П.І.Б., назва, вихідні дані у запропонованій послідовності). 

монографії  

підручники 

посібники 

Турчик І. В., Вітковська Н. О. Феномен постмодернізму в українській літературі: 

основні ідеї та проблеми: методичний посібник / І. В. Турчик, Н. О. Вітковська. – 

Нововолинськ: Друкарня “Формат”, Видання ІІ-е допов., 2017. – 60 с. 

Турчик І. В., Вітковська Н. О. Українська література. Підготовка до ЗНО: навчально-

методичний посібник / І. В. Турчик, Н. О. Вітковська. – Нововолинськ: Друкарня “Формат”, 

2017. – 104 с. 

навчально-методичні комплекси 

програми 

методичні рекомендації 

Турчик І. В. Метод активного проблемно-ситуаційного аналізу (case- метод) як фактор 

урізноманітнення методичних прийомів / І. В. Турчик // Метод кейсів – інноваційна освітня 

технологія навчання географії та економіки (методичні рекомендації) / укл. Н. В. 

Григор’єва, Т. С. Гребенюк. – Луцьк : ВІППО. – 2017. – С. 6-13. 

Конспекти уроків з основ християнської етики. 6 клас : На допомогу вчителю / 

упоряд. О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 92  с. 

буклети 

наукові статті 

Сташенко М. О., Рудь О. В. Пріоритетність формування духовних компетентностей 

учнів нової української школи / Компетентнісно орієнтований підхід в освіті: сучасні 

виклики та підходи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 травня 2017 року / уклад. Н. 

В. Ясінська. – Луцьк : ВІППО, 2017. – С. 58 –65. 
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Вознюк В. С. Інноваційне моделювання управління школою в умовах децентралізації 

освіти / В. С. Вознюк //  Матеріали регіональної  науково-практичної  конференції з теми 

«Модернізація управління розвитком навчального закладу в умовах глобалізації та 

інтеграції освітнього процесу» / За заг. ред. В. В. Гуменюк. – Хмельницький.: ХОІПП, 2016. 

-  С. 48 – 54.   

Вознюк В.С. Маркетингова діяльність школи в умовах реформування освіти  / В. С. 

Вознюк / Управління закладом освіти в умовах системних змін: Збірник наукових праць / За 

заг. ред. В. В. Гуменюк. – Хмельницький, 2017. (В друці). 

Корнейко А. О. Моніторингова культура сучасного керівника/ А. О. Корнейко //  

KELM (Knowledge-Education-Law-Management). - № 4 (20). – 2017. 

Корнейко А. О. Політичний процес в Україні: зміст і основні характеристики 

політичної модернізації / А. О. Корнейко. //Всеукраїнські політологічні читання імені 

професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. / за заг. Ред.. В. І. Бортнікова,   Я. Б. Яроша. – 

Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – Вип. 3. – С. 74-81. 

 Корнейко А. О. Моніторингова компетентність сучасного менеджера освіти: змістові 

та структурно - функціональні характеристики / А. О. Корнейко // Управління закладом 

освіти в умовах системних змін: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Гуменюк. – 

Хмельницький, 2017. (В друці). 

Корнейко А. О. Суспільно-політичний розвиток Західної України в 40-х - на початку 

50-х років ХХст. / А. О. Корнейко // Актуальні наукові дослідження в сучасному світі: 

Збірник матеріалів ХXXI Міжнародна наукова конференція. – Переяслав-Хмельницький, 

2017. (В друці). 

Лук’янчук Г. Я. Розвиток особистості педагога засобами командного менеджменту 

та самоменеджменту / Управління закладом освіти в умовах системних змін: матеріали 

регіональної наково-практичної конференції / За заг. ред. В. В. Гуменюк. – Хмельницький: 

ОІППО, 2017. – с.74 – 82. 

Лук’янчук Г. Я. Психолого-педагогічні умови адаптивної взаємодії в управлінні 

навчальним закладом / Адаптивні системи управління в освіті / Збірник матеріалів вебінару 

htth: / / adaptive.org.ua 

Остапйовський І.Є. Використання інтерактивних технологій як важлива педагогічна 

умова формування професійного іміджу майбутніх соціальних працівників / І.Є. 

Остапйовський // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені 

Лесі Українки, 2017. - № 1 (4). – С. 127 - 132 



64 

 

Остапйовський І.Є. Розвиток вчення  про функції менеджменту у науковій спадщині 

Анрі Файоля /І.Є. Остапйовський, Т.П.Остапйовська //Педагогічний пошук. Науково-

методичний вісник.- 2017. - №4(96). –С. 

Остапйовський І.Є. Інформаційне забезпечення  менеджменту освітньої та соціальної 

сфери / І.Є. Остапйовський // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський та 

національний вимір : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16 – 17  

травня 2017 р.) [Текст]  / А.В. Лякішева (заг. ред..) І.М. Брушневська, П.м. Гусак та ін. – 

Луцьк: ФОП Покора І.О., 2017. – С. 201 - 203 

Турчик І. В. Використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі як 

засіб формування життєвих компетенцій: підсумкові результати педагогічного експерименту 

регіонального рівня в КЗ «Луцький НВК №26 Луцької міської ради Волинської області» / І. В. 

Турчик // Педагогічний пошук: Науково-методичний вісник. – Луцьк: ВІППО, 2017. – № 1 (93) 

– С. 9-14. 

Турчик І. В. Роль та значення сучасного керівника закладу освіти у формуванні 

корпоративної культури / І. В. Турчик // Управління закладом освіти в умовах системних 

змін: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Гуменюк. – Хмельницький, 2017. (В друці). 

методичні статті 

Сташенко М. О., Трачук Т. В.  Філософсько-методологічні та історичні проблеми 

математизації науки // Педагогічний пошук. –  2017. – № 1 (93),  –  е-додаток. 

Сташенко М. О., Мачушинець Г. В. Світ знає, що Він – УКРАЇНЕЦЬ1 // Педагогічний 

пошук. –  2017. – № 4 (96)  –  С. – 8. 

Рудь О. В. Капауз Р. М. Підготовка вчителів курсів духовно-морального спрямування  

у системі післядипломної педагогічної освіти Волині / Християнська етика в історії України 

і сучасний діалог світоглядно-духовних ідентичностей : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. «"Біблійна історія та християнська етика" в освітньому просторі України», 03 

листопада 2017 року. – К.  Синодальний відділ УПЦ , 2017. – С. 143 –152. 

Рудь О. В. Матеріали Першого Всеукраїнського з᾽їзду викладачів предметів духовно-

морального спрямування // Педагогічний пошук. –  2017. – № 4 (96),  –  е-додаток. 

інше 

Сташенко М. О.  Експертний висновок на електронну версію проекту підручника  

«Алгебра» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Бевз Г. П., 

Бевз В. Г.) / Конкурс підручників (repositoryfiles.imzo.gov.ua). 
http://repositoryfiles.imzo.gov.ua/download-book/1369   – 2017 

М. О. Сташенко  М. О. «Моя любов – Україна і математика», – М. П. Кравчук // 

Педагогічні роздуми (ел.-газета). –  2017. – № 36  –  9 с. 
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Вознюк В. С. Планування виховної роботи в рамках дослідно-експериментальної 

діяльності школи / В. С. Вознюк / Збірка матеріалів круглого столу з теми «Дослідно-

експериментальна діяльність навчального закладу в сучасних умовах» / Упорядник А. М. 

Луцюк. – Луцьк: ВІППО,  2016. – С. 124 – 128. 

Корнейко А. О. Про проведення у Волинській області ЗНО-2017: інформація та 

аналітика/ А. О. Корнейко, Р. С. Кутовий// Педагогічний пошук. – 2017. - № 4 (96). – 

[Електронний додаток]. 

Лук’янчук Г. Я. Збірник матеріалів дослідно-експериментальної діяльності Розвиток 

соціальної активності учнів шляхом впровадження акмеологічних технологій в сучасному 

загальноосвітньому закладі / Автор-уклад. Г. Я. Лук’янчук  – Луцьк: ВІППО, 2017. – 70 с. 

Турчик І. В., Сидорчук І. В. Дослідно-експериментальна робота як траєкторія 

інноваційного розвитку комунального закладу «Луцький НВК №26 Луцької міської ради 

Волинської області»: досвід і перспективи / І. В. Турчик, І. В. Сидорчук // Дослідно-

експериментальна діяльність навчального закладу в сучасних умовах: матеріали круглого 

столу / упоряд. А. М. Луцюк. – Луцьк : ВІППО, 2017. – С. 148-154. 

Теоретико-методичні засади формування корпоративної культури як інструменту 

педагогічного менеджменту в навчальному закладі. Матеріали науково-методичного 

семінару: зб. матеріалів / укл. І. В. Турчик. – Луцьк : Друк Формат, 2017. – 70 с. (буде 

подаватися на грудневу раду) 

Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року з предметів духовно-морального спрямування – 2017» : На допомогу вчителю / 

упоряд./вступ О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 136  с. 

Становлення духовних орієнтирів учнівської молоді у контексті реалізації стратегії 

національно-патріотичного виховання : Матеріали обласної практичної конференції 

вчителів курсів духовно-морального спрямування / упоряд. / О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 

2017. – 144 с. 

ХІV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази 

ХV. Прогнозування розвитку 
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Додаток 1. Організаційна робота. 

Протягом року підготовлено проекти наказів: 

– наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації  «Про підсумки 

проведення II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017 з предметів 

духовно-морального спрямування» від 15.03.2017 р. №121. (Рудь О. В.). 

Протягом року підготовлено проекти: 

Листа-підтримки керівнику грантового відділу преси, освіти та культури Посольства 

США в Україні Д. Бернардін, щодо проекту «Самодостатня школа» від 26.01.2017 р. № 

51/02-10. (Сташенко М. О.) 

Довідки про апробацію впровадження навчального посібника «Проектний 

менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України» (навч. посіб. для 

підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління 

проектами»,  підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних за- кладів /З.В. 

Рябова, А.Б. Єрмоленко, Т.А. Махиня та ін.; за заг. ред. академіка В.В. Олійника, маг.Ф. 

Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія.— К., 

2016.— 118 с.)  від 31.10.2017 р. № 697/02-13. (Сташенко М. О., Лук᾽янчук Г. Я.). 

Проект резолюції, прийнятої учасниками засідання координаційної робочої групи 

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

та працівників освіти 16.01. 2017 р. (Рудь О. В.). 

Проект резолюції обласної науково-практичної конференції викладачів КДМС 

09.06.2017 р. (Сташенко М. О. Рудь О. В.) 

Проект листа-відповіді на звернення Голови Волинського обласного міжконфесійного 

організаційного комітету з відзначення 500-річчя реформації, пастора Павла Григоровича 

Миронюка, про участь освітян області у форумі «Реформація – рух, що змінив світ» від 

24.02.2017. (Сташенко М. О. Рудь О. В.) 

Проект відповіді на лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» «Про відзначення 

500-річчя Реформації» від 19.04.2017 р. № 21.1/10-338 (Сташенко М. О. Рудь О. В.) 

Проект відповіді на запит голови Волинської ОДА В. П. Гунчика за листом-

зверненням голови громадської ради з питань співпраці із церквами та релігійними 

установами при МОН України В.С. Марущенка від 10.04.2017 р. № 01-33/17 . (Рудь О. В.). 

Проекти відповідей на звернення голови громадської ради з питань співпраці із 

церквами та релігійними установами при МОН України В.С. Марущенка «Про реалізацію 

рішень Першого всеукраїнського з᾽їзду викладачів предметів ДМС» до голів Волинської 

обласної ради І. П. Палиці від 14.08.2017 р. №01-56-17/2; Волинської ОДА В. П. Гунчика 

від 28.08.2017 р. № 1521/44/2-14; начальника управління освіти, науки та молоді 
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Волинської ОДА Л. В. Плахотної від 21.08.2017 р. № 01-61/17 р. та ректора ВІППО П. С. 

Олешка від 14.08.2017 р. № 01-56/17/3. (Сташенко М. О., Рудь О. В.). 

Проект листа-відповіді на запит Волинської ОДА «Про залучення школярів області до 

вивчення предметів духовно-етичного спрямування у 2016-2017 н. р.» від 06.02.2017 р..    

(Рудь О. В.). 

Проект відповіді на МОН України «Про виконання у 2017 році Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» (п.5) від 11.09.2017 р. № 1/9-

483 (Рудь О. В.). 

Членство у вченій раді ВІППО (Панчишин В. Г., Сташенко М. О., Вознюк В. С., 

Корнейко А. О., Рудь О. В., Турчик І. В.). 

Членство у науково-методичній раді ВІППО (Панчишин В. Г., Сташенко М. О., 

Корнейко А. О., Рудь О. В.). 

Членство у спеціалізованій вченій раді К.32.051.04 Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки (Остапйовський І. Є.). 

Членство  у редакційній колегії науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» 

(Вознюк В. С., Остапйовський І. Є., Панчишин В. Г., Рудь О. В., Сташенко М. О.). 

Членство у редакційній колегії Інформаційно-методичного вісника «Педагогічний 

орієнтир» відділу освіти Локачинської райдержадміністрації (Свідоцтво про державну 

реєстрацію ВЛ № 383-116Р від 02.08.2011 р.) (Вознюк В. С., Турчик І. В.). 

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

Додаток 2. Огляд науково-методичного вісника «Педагогічний пошук»…… 

Додаток 3. Огляд електронної газети «Педагогічні роздуми» 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                                         Сташенко М. О. 


