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План засідань кафедри менеджменту освіти 

 

№ 
 з/п 

Тема Термін Відповідальний 

1. «Про планування роботи кафедри 
на 2023 рік». 

«Про планування роботи 
проблемної лабораторії з  
медіаосвіти  та медіаграмотності 
кафедри менеджменту освіти 
ВІППО у 2023 році» 

Січень Сташенко М. О.    
 
Рудь О. В. 
            

2. «Автономізація школи як  умова 
розвитку управлінської культури 
керівника закладу загальної 
середньої освіти»  

Лютий Лук’янчук Г. Я.  

3. «Інформаційне управління у сфері 
освіти» 

Березень Гребенюк А. В. 

4. «Інноваційна  компетентність 
керівника ЗО в умовах сучасних 
викликів» 

Квітень Шинкарук І. В. 

5. «Теорія та технологія 
самоменеджменту педагога НУШ» 

Травень Остапйовський І. Є. 

6. «Про підсумки роботи кафедри у І 
півріччі 2023 р» 

Червень Сташенко М. О. 

7. «Розвиток фінансової автономії 
ЗЗСО в Україні в умовах змін: 
результати досліджень» 

Вересень Радецька І. В. 

8. «Формування свідомого ставлення 
до професійного саморозвитку 
педагога НУШ» 

Жовтень Лук’янчук Г. Я. 

9. «Зовнішні оцінювання в системі 
якості освіти: управлінський аспект» 

Листопад Корнейко А. О. 
 

10.  «Підсумки роботи кафедри у 2023 
році» 

Грудень Сташенко М. О.    
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І. Організаційно-керівна діяльність  
 
Засідання вченої ради 

 
№ 
з/п 

Тема Термін 
проведення 

Відповідальний Примітка 

1. Автономізація школи як  умова 
розвитку управлінської культури 
керівника закладу загальної 
середньої освіти  

Січень Лук’янчук Г. Я.   

2. Інформаційне управління у сфері 
освіти 

Березень Гребенюк А. В.  

3. Теорія та технологія 
самоменеджменту педагога НУШ 

Травень Остапйовський І. Є.  

4. Розвиток фінансової автономії 
ЗЗСО в Україні в умовах змін: 
результати досліджень 

Вересень Радецька І. В.  

 
Засідання науково-методичної ради 
 

№ 
з/п 

Тема Термін 
проведенн
я 

Відповідальний Примітка 

1. Формування свідомого ставлення 
до професійного саморозвитку 
педагога НУШ 

Жовтень Лук’янчук Г. Я.  

 
ІІ. Наукова діяльність 
 
Науково-дослідні теми кафедр, / науково-методичні теми відділів 
 

№з/п Тема Назва структурного 
підрозділу 

Примітка 

1. «Формування професійної 
компетентності керівника 
закладу освіти в умовах змін» 

Кафедра 
менеджменту освіти 

 

 
           Масові науково-практичні заходи 
          Міжнародного, всеукраїнського рівнів 
 

№
з/
п 

Тема Місце та 
термін 
проведення, 

Цільова аудиторія Відповідаль
ний 

Примі
тка 

1. Науково-практична 
конференція 
«Технології 
менеджменту в 
розбудові сучасного 
освітнього 
середовища у 
контексті реалізації 
формули НУШ»  

ВІППО, 
травень 

Керівники органів 
управління освітою; 
керівники закладів 
освіти; науково-
педагогічні, 
педагогічні 
працівники 

Науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри 
менеджмент
у освіти 
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            Регіонального рівня 

 
№ 
з/п 

Тема Місце та 
термін 

проведення 

Цільова аудиторія Відповідальн
ий 

Примі
тка 

1. «Організаційні 
та управлінські 
моделі 
медіаосвіти» 

ВІППО, 
жовтень, 
онлайн 

Керівники органів 
управління 
освітою; керівники 
закладів освіти; 
науково-
педагогічні, 
педагогічні 
працівники 

Рудь О. В. 
Сташенко М.О. 

 

 
ІІІ. Науково-методична діяльність 
 
1. Форми організації науково-методичної роботи 
 
1.1. Форми організації науково-методичної роботи з працівниками управлінь 

освітою територіальних громад та, центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників 

  
№ 
з/п 

Тема Місце та 
термін 

проведення 

Цільова група Відповідальний Примітка 

1. «Розвиток 
інноваційної 
компетентності 
педагога: від 
теорії до 
практики»  

ВІППО, 
вересень 

Спеціалісти 
органів 
управління 
освітою, 
консультанти 
ЦПРПП 

Шинкарук І. В.  

 
1.2. Форми організації науково-методичної роботи з педагогічними 

працівниками 
 

№ 
з/п 

Тема Місце та 
термін 

проведення 

Цільова 
група 

Відпові 
дальний 

Примітка 

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

ВІППО, 
квітень 

Керівники 
ЗЗСО  

Корнейко А. О.  

2. Педагогічний стартап 
«Сучасні підходи до 
формування якісного 
освітнього простору» 

ВІППО, 
травень 

Керівники та 
педагогічні 
працівники 
освітніх 
закладів 

Шинкарук І. В.  
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1.3. Форми організації науково-методичної роботи за вибором педагогів 
(сертифікат) 
№ 
з/п 

Тема Місце та 
термін 

проведення 

Цільова група Відповідальни
й 

К-сть 
годин 

Примі
тка 

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

ЦПР ПП  
Ківерцівської 
ТГ 5 січня; 
ВІППО, 
серпень 

керівники 
ЗЗСО, 
педагогічні 
працівники 

Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

8 год  

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

ВІППО,  
січень,  
грудень 

керівники 
закладів ЗСО, 
вчителі НУШ, 
представники 
органів 
управління 
освітою  

Корнейко А. О. 8 год.  

3. Семінар-
практикум 
«Управлінський 
супровід 
інклюзивного 
навчання в закладі 
загальної 
середньої освіти» 

ВІППО, 
лютий, 
вересень 

керівники 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти та їх 
заступники 

Радецька І. В. 6 год  

4. Навчально-
методичний 
семінар 
«Моніторингові 
дослідження у 
внутрішній 
системі якості 
освіти ЗЗСО» 

ВІППО,  
лютий,  
вересень 

керівники 
закладів освіти, 
представники 
органів 
управління 
освітою, 
науково-
педагогічні, 
педагогічні 
працівники 

Корнейко А. О. 8 год  

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

ВІППО,  
лютий,  

керівники, 
педагогічні 
працівники 
ЗЗСО 

Лук’янчук Г. Я. 6 год  
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6. Навчально-
методичний 
семінар 
«Професійне 
спілкування 
педагога НУШ» 

ВІППО, 
лютий, 
листопад 

керівники 
ЗЗСО, 
представники 
органів 
управління 
освітою, 
науково-
педагогічні, 
педагогічні 
працівники 

Остапйовський 
І.Є 

6 год  

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

ВІППО, 
березень, 
квітень 

вчителі 
початкових 
класів ЗЗСО 
області 

Лук’янчук Г. Я. 6 год  

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

ВІППО, 
березень, 
жовтень 

керівники ЗО, 
представники 
органів 
управління 
освітою, 
науково-
педагогічні, 
педагогічні 
працівники 

Остапйовський І. 
Є.,  
Радецька І. В. 

6 год  

9. Навчально-
методичний 
семінар 
«Зовнішнє 
оцінювання якості 
освіти як 
інструментарій 
удосконалення 
функціонування 
закладу освіти» 

ВІППО,  
квітень, 
жовтень 

керівники ЗО, 
представники 
органів 
управління 
освітою 

Корнейко А. О., 
Остапйовський 
І. Є. 

6 год  

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

ВІППО, 
травень 

педагогічні 
працівники, 
керівники 
ЗЗСО, 
керівники 
методичних 
об’єднань 
вчителів 

Радецька І. В. 6 год  
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11. Навчально-
методичний 
семінар «Урок в 
технологіях 
критичного 
мислення: 
менеджмент, 
планування, 
аналіз, 
самоаналіз» 

ВІППО,  
квітень,  
травень,  
жовтень 

керівники, 
педагогічні 
працівники 
ЗЗСО 

Лук’янчук Г. Я. 8 год  

12. Навчально-
методичний 
семінар 
«Зовнішнє 
оцінювання якості 
освіти як 
інструмент 
удосконалення 
функціонування 
закладу освіти».  

ВІППО, 
квітень, 
жовтень 

керівники 
закладів освіти, 
науково-
педагогічні, 
педагогічні 
працівники 

Корнейко А. О., 
Остапйовський 
І. Є. 

6 год.  

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

ВІППО, 
травень 

молоді педагоги 
ЗЗСО 

Гребенюк А. В. 6 год  

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

ВІППО, 
лютий,  
травень 

керівники, 
педагогічні 
працівники 
ЗЗСО 

Лук’янчук Г. Я. 8 год  

15. Навчально-
методичний 
семінар 
«Організація 
наскрізного 
освітнього 
процесу на основі 
цінностей в 
НУШ» 

ВІППО, 
вересень 

керівники, 
педагогічні 
працівники 
ЗЗСО 

Лук’янчук Г. Я. 6 год  

16. Навчально-
методичний 
семінар 
«Зовнішнє 
оцінювання 
результатів 
навчальних 
досягнень в 

ВІППО, 
жовтень, 
листопад 

керівники 
закладів освіти, 
представники 
органів 
управління 
освітою 

Корнейко А. О. 8 год  
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системі якості 
освіти: 
управлінський 
супровід» 

17. Освітньо-
професійна 
траєкторія 
педагога: 
практичний 
аспект 

ВІППО, 
листопад 

керівники, 
педагогічні 
працівники 
ЗЗСО 

Шинкарук І. В. 6 год  

1.4. Форми організації науково-методичної роботи на замовлення / під 
реєстрацію (сертифікат) 

 
№ 
з/п 

Тема Відповідальний К-сть 
годин 

Примітка 

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

Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 
 

8 год  

2. Вебсемінар-практикум «Формування 
внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти» 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 
 

8 год  

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

Корнейко А. О. 8 год. Для керівників 
закладів ЗСО 
Володимирської 
ТГ  

4. Інваційний урок: кейс сучасного вчителя Шинкарук І. В. 8 год  
5. Дистанційне та змішане навчання: від 

теорії до практики 
Шинкарук І. В. 8 год  

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

Лук’янчук Г. Я. 8 год Для керівників 
закладів ЗСО 
Володимирської 
ТГ 

 
1.5. Платні освітні та інші послуги за вибором педагогів (сертифікат) 
 

№ 
з/п 

Тема Відповідальний К-сть 
годин 

Примітка 

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

Лук’янчук Г. Я. 8 год  

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

Лук’янчук Г. Я. 8 год  

3. Навчально-методичний семінар 
«Фінансово-стратегічне планування в 
роботі керівника ЗЗСО» 

Кінах Н. В., 
Радецька І. В. 

8 год  

4. Інваційний урок: кейс сучасного вчителя Шинкарук І. В. 8 год  
5. Дистанційне та змішане навчання: від 

теорії до практики 
Шинкарук І. В. 8 год  
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2. Науково-методичний супровід організаційних форм проведення 
учнівських інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів, турнірів) 

 
№ 
з/
п 

Тема  Місце та 
термін 
проведен
ня 

Цільова 
група 

Підготовка 
документів 
(проекту 
наказу, 
листів) 

Відповідаль
ний 

Примітка 

1. Організація та 
забезпечення 
участі 
педагогів 
Волині у 
Всеукраїнськ
ому конкурсі 
енциклопедич
них статей 
«Вікіпедія для 
школи» 

ВІППО, 
онлайн 
січень-
лютий 

Педагоги 
різних 
спеціальнос
тей, 
зацікавлені 
в збільшенні 
обсягу 
якісного 
україномовн
ого вмісту 
української 
Вікіпедії 

Інформацій
ний лист 

Гребенюк А. 
В. 

за умови 
проведення 
всеукраїнськ
ого 
конкурсу 

 
ІV. Навчальна діяльність 
 
1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Організація тематичних курсів підвищення кваліфікації учителів «Медіаосвіта та 

медіаінформаційна грамотність вчителя нової української школи»  

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

 
V. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 
 
1. Координація дослідно-експериментальної роботи  
а) всеукраїнського рівня 
 

№ 
з/п Тема  Заклад освіти Відповіда

льний 
Примітка 

1. «Стандартизація 
наскрізної соціально-
психологічної моделі 
масового впровадження 
медіаосвіти у вітчизняну 
педагогічну практику» 
2017-2022 рр. 
(Наказ МОН України від 
18 серпня 2017 року  
№ 1199 ) 

1. КЗ «Луцький навчально-
виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 22 – ліцей 
Луцької міської ради»  
2. Опорний заклад навчально 
виховний комплекс 
«Колківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – ліцей» 
Маневицького району 
Волинської області 
3. Залізницький навчально-
виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дитячий садок» 
Любешівського району 
Волинської області 

Рудь О. В.  
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VI. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону 
 

№ 
з/п 

Назва (тема) 
електронного 
ресурсу 

Вид 
електрон
ного 
ресурсу 

Термі
н 
розро
бки 

Відповідальн
ий 

Місце 
розміщен
ня 
електрон
ного 
ресурсу 

Примітка 

1. Дискусійна панель 
«Актуальні питання 
освітнього 
менеджменту» 

Соціальна 
спільнота 
(фейсбук-
група) 

діюча Сташенко М.О., 
Рудь О. В. 

https://ww
w.faceboo
k.com/gro
ups/20040
21740348
40/ 

 

2. «Медіаосвіта» Вебсайт діюча Сташенко М.О., 
Рудь О. В. 

https://site
s.google.c
om/view/
media202
1rud  

 

 
 VII. Міжнародна діяльність  
 
1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 
№ 
з/п 

Назва установи, 
організації 

Вид співпраці Відповідальний Примітка 

1. Friedrich Naumann 
Foundation Ukraine and 
Belarus. 

Участь у 
тренінгах і 
навчальних 
семінарах 

Рудь О. В.  

2. Deutsche Welle Akademie Участь у 
тренінгах, 
науково-
практичних 
конференціях 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

 

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

Участь у 
проєкті 
«Вивчай та 
розрізняй 
інфо-медійна 
грамотність» 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

 

4. ГО Фонд «Вікімедіа» Участь в 
освітній, 
просвітницькій 
діяльності 

Гребенюк А. В.  
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2. Реалізація міжнародних програм і проектів 
 

№ 
з/п 

Назва проекту Установа, 
організація 

Учасники, 
залучені до  
проекту 

Обласний 
координатор  
ПІБ 
 

Примітка 

1. «Вивчай та 
розрізняй інфо-
медійна 
грамотність» 

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

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

 
 

Дем’янюк О.  Й.  

2. Міжнародне 
дослідження 
якості освіти 
PISA (Program 
for International 
Student 
Assessment  -
Програма 
міжнародного 
оцінювання 
учнів) 

МОН України, 
Організація 
економічного 
співробітництва та 
розвитку (ОЕСР), 
Головуюча Рада 
PISA (PISA 
Governing Board) 

УЦОЯО, 
Національний 
координатор 
PISA, заклади 
освіти (згідно 
вибірки) 

Корнейко А. О.  

 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
1. Видавнича діяльність  
 

Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Технології менеджменту в 

розбудові сучасного освітнього середовища у контексті реалізації формули НУШ» 

Червень, Рудь О. В., Сташенко М. О. 

Навчально-методичне видання серії «Бібліотека вчителя»: «Медіаосвіта в 

Державних стандартах початкової та базової середньої освіти» медіаосвіти» 

Листопад,  Рудь О. В., Сташенко М. О. 

Фінансова автономія закладу загальної середньої освіти: методичні рекомендації.  

Лютий, Радецька І. В. 

 
2. Популяризація діяльності інституту на освітянських виставках, у 

засобах масової інформації та на телебаченні 
 
2.1. Виставкова діяльність 
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№ 
з/п 

Назва Учасники Термін 
проведення 

Відповідальний Примітка 

1. ХХVІІ обласна 
виставка 
дидактичних і 
методичних 
матеріалів 
«Творчі 
сходинки 
педагогів 
Волині». 

Науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри 
менеджменту 
освіти 
 

Лютий-
квітень 

Сташенко М. О. 
 

Радецька І. В. 

 
 

Додаток 1.  
Державні програми 

№ 
з/п 

Назва документу Відповідальний Форма звіту Примітка 

1. Концепція впровадження 
медіаосвіти в Україні (Нова 
редакція, (схвалено 
постановою Президії НАПН 
України від 21.04. 2016 р. № 
1-2/7-110). 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

Інформація на сайті 
ВІППО; 
Укладання, розробка 
дидактичних 
матеріалів 

 

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

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

Інформація на сайті 
ВІППО; 
Укладання, розробка 
дидактичних 
матеріалів 

 

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

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

Інформація на сайті 
ВІППО. 
 

 

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

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

Укладання, розробка 
дидактичних 
матеріалів 

 

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

Науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри 
менеджменту 
освіти 

Укладання освітніх 
програм підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, розробка 
дидактичних 
матеріалів 
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6. Типова програма 
підвищення кваліфікації 
керівників закладів 
загальної середньої освіти, 
які впроваджують новий 
Державний стандарт базової 
середньої освіти (Наказ 
Міністерства освіти і науки 
України від 12.10.2022 року 
№ 905). 

Науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри 
менеджменту 
освіти 

Укладання освітніх 
програм підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, розробка 
дидактичних 
матеріалів 
 

 

7. Типова програма 
підвищення кваліфікації 
вчителів закладів загальної 
середньої освіти, які 
впроваджують новий 
Державний стандарт базової 
середньої освіти (Наказ 
Міністерства освіти і науки 
України від 12.10.2022 року 
№ 904). 

Науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри 
менеджменту 
освіти 

Укладання освітніх 
програм підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, розробка 
дидактичних 
матеріалів 
 

 

8. Порядок підвищення 
кваліфікації педагогічних і 
науково-педагогічних 
працівників, затверджений 
постановою КМУ від 
21.08.2019 р. № 800. 

Науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри 
менеджменту 
освіти 

Укладання освітніх 
програм підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, розробка 
дидактичних 
матеріалів 

 

 
 

 
Додаток 2.  

 
Співпраця з вищими закладами освіти, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України 

Академія Української Преси  

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

Волинський національний університет імені Лесі Українки (факультет педагогічної 

освіти та соціальної роботи; кафедри менеджменту; політології і державного управління; 

відділ аспірантури, докторантури та наукового стажування; навчально-науковий центр 

післядипломної освіти) 

Протягом року,  

науково-педагогічні працівники кафедри 

Громадська організацієя «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 

системами» 

Протягом року, Лук’янчук Г. Я. 

Громадська організація «Центр інноваційної освіти ПРО.СВІТ» 

Протягом року, Лук’янчук Г. Я. 
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Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

Протягом року, Сташенко М. О., Шинкарук І. В. 

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних 

наук України (лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти) 

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

Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток»  (IDCIR) з впровадження 

програми інтегрованого курсу «Культура добросусідства»   

Протягом року, Лук’янчук Г. Я. 

Луцький національний технічний університет (кафедра менеджменту)  

Протягом року, Радецька І. В. 

Львівський ОІППО (кафедра освітньої політики) 

Протягом року, Сташенко М. О. 

Національний університет «Острозька академія» (науково-дослідницька лабораторія 

християнської етики, психології та християнської педагогіки)   

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

Рівненський ОІППО (кафедра філософії та менеджменту освіти) 

Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри 

Управління Державної служби якості освіти у Волинській області 

Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри 

Хмельницький ОІППО (кафедра менеджменту освіти та освітніх технологій) 

Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  
менеджменту освіти к.ф.-м.н., доц.                                           Михайло СТАШЕНКО 

 


