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у 2018 році 

ВСТУП. 
КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 

1.1. Штат науково-педагогічного персоналу кафедри на навчальний рік затверджено у кількості 
6,25 ставок, із них: 
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6,25 – 4,25 2 – – – – 
 

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 1 ставки 

1.3. У розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 20,6 кв. м. 

1.4. Cклад кафедри: 

1. Сташенко М. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри – 1 ставка; 
2. Вознюк В. С., кандидат політичних наук, доцент – 1 ставка; 
3. Корнейко А. О., кандидат історичних наук, доцент – 1 ставка; 
4. Лук’янчук Г. Я., ст. викладач – 1 ставка; 
5. Остапйовський І. Є., кандидат педагогічних  наук, доцент – 0,25 ставки; 
6. Рудь О. В., старший викладач – 1 ставка; 
7. Турчик І. В., кандидат економічних наук, доцент – 1 ставка; 

1.5. Аудиторне навантаження викладачів кафедри 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові На 2018 рік 

1. Сташенко М. О. 344 

2. Вознюк В. С. 376 

3. Корнейко А. О. 376 

4. Лук’янчук Г. Я. 432 

5. Остапйовський І. Є. 94 

6. Рудь О. В. 432 

7. Турчик І. В. 376 

Всього: 2430 
 

 



І. Організаційно-керівна діяльність 

 Засідання вченої ради 

Про маркетингову діяльність школи в умовах реформування освіти 

 (пр. № 1 від 25 січня, Вознюк В. С.) 

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

роботи з теми «Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих 

компетентностей школярів» на базі Столинсько - Смолярської загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області 

(пр. № 3 від 19 травня., Рудь О. В.) 

Затвердження навчальної програми спецкурсу «Медіаосвіта та медіа-інформаційна 

грамотність вчителя Нової української школи» (укладачі: Сташенко М. О., Рудь О. В.) 

(пр. № 5 від 22 листопада, Сташенко М. О., Рудь О. В.) 

Рекомендації до друку:  

Актуальні питання освітнього менеджменту : збірник наукових матеріалів / 

упорядн. М. О. Сташенко. – Луцьк : ВІППО, 2018. – 132 с. 

(пр. № 5 від 22 листопада, Сташенко М. О.) 

Формування емоційного інтелекту педагога. Конфліктостійкість: збірка матеріалів 

психолого-педагогічних тренінгів / упорядн. І. В. Турчик. – Луцьк: Друк-Формат, 2018. – 

96 с. 

(пр. № 5 від 22 листопада, Турчик І. В.) 

Засідання науково-методичної ради 

Особливості запровадження курсів духовно-морального спрямування в навчальних 

закладах області: досвід та перспективи. 

(пр. № 5 від  20 грудня, Рудь О.В.) 

Рекомендації до друку:  

Управлінські студії: професійний стандарт вчителя початкових класів : методичні 

рекомендації / упорядн. Сташенко М. О, Рудь О. В. – Луцьк : ВІППО, 2018. – 60 с. 

(пр. № 4 від 24 жовтня, Сташенко М. О.) 

Управлінські студії: Концепції розвитку педагогічної освіти : методичні 

рекомендації / упорядн. Сташенко М. О., Рудь О. В. – Луцьк : ВІППО, 2018. – 56 с. 

(пр. № 4 від  24 жовтня, Сташенко М. О.) 

Інтегрування біблійних засад і духовно-морального компоненту до змісту 

навчальних дисциплін НУШ : Серія «Бібліотека вчителя» / упорядн. Рудь О. В. – Луцьк : 

ВІППО, 2018. – 96 с. 

(пр. № 5 від  20 грудня,  Рудь О.В.) 



Організаційна культура як інструмент педагогічного менеджменту: збірка тестових 

завдань для слухачів курсів підвищення кваліфікації Волинського ІППО / укладач І. В. 

Турчик. – Луцьк: Друк-Формат, 2018 . – 60 с. 

 (пр. № 5 від  20 грудня,  Турчик І. В.) 

 

Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників закладу 

Онлайн-марафон  «Нова українська школа: 30 важливих питань» (6 год – 
сертифікат №№ 10663; 10665) 

18 травня, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Навчання з курсу медіаосвіти та медіаграмотності для викладачів закладів ППО    

(32 год – сертифікати учасників) 

21-24 червня, с. Гаївка Шацького р-ну, 

 науково-педагогічні працівники кафедри 

Всеукраїнська літня школа «Місце і роль курсів ДМС в Новій українській школі» 

(24 год - сертифікат учасника)   

10-14 липня, Рудь О. В., м. Вижниця Чернівецької обл.  

Навчальний семінар-тренінг «Медіаосвіта та медіаграмотність сучасного вчителя 

Нової української школи» (8 год. – сертифікати) 

18 вересня, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Онлайн-конференція «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне 

мислення» (10 год – свідоцтво №№ 1071; 1053) 

29 вересня, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Онлайн-конференція «Сучасні освітні тенденції: STEM, STEAM та учнівські 

проекти» (10 год – свідоцтво № 727; 692) 

10 листопада, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Тренінг DW Akademie, АУП з підготовки тренерів з медіаграмотності (24 год – 

сертифікат) 

5-7 грудня, Сташенко М. О., Рудь О. В., м. Тернопіль 

Онлай-курс EdEra та VoxCheck «Фактчек: Довіряй-перевіряй» (15 год - сертифікат) 

15 листопада -16 грудня, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України 

Академія Української Преси  

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



Громадська ради з питань співпраці із церквами та релігійними установами при 

МОН України. Координаційна робоча група представників ВРЦ і працівників освіти. 

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

Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними 

системами»  

Протягом року, Лук’янчук Г. Я. 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

Протягом року, Сташенко М. О. 

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних 

наук України (лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти) 

Протягом року, Сташенко М. О. Рудь О. 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 

Східноєвропейський 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: 

Хмельницький ОІППО (кафедра менеджменту освіти та освітніх технологій) 

Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри 

 

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних  

програм і проектів 

1. Реалізація державних  програм і проектів  

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ 

Президента України від 25.06.2013 року № 344/2013).  

План заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 686-р).  

На виконання напряму реалізації стратегії «Підтримка наукової та інноваційної 

діяльності» (на виконання завдання – проведення практико-орієнтованих психолого-



педагогічних досліджень з актуальних проблем розвитку освіти, застосування нових 

концептуально-методологічних підходів до розроблення державних стандартів освіти): 

1) проведено систему психолого-педагогічних тренінгів з проблеми «Формування 

емоційного інтелекту педагога. Педагогічна конфліктологія»; 

2) результати досліджень узагальнено у збірці матеріалів психолого-педагогічних 

тренінгів «Формування емоційного інтелекту. Конфліктостійкість».  

В рамках напряму реалізації стратегії «Модернізація системи управління освітою» 

(на виконання завдання – професійна підготовка компетентних менеджерів системи 

освіти, формування управлінців нової генерації, здатних мислити і діяти системно, у тому 

числі в кризових ситуаціях, приймати управлінські рішення в будь-яких сферах 

діяльності, ефективно використовувати наявні ресурси): 

1) для керівників закладів освіти розроблено тренінги «Серфінг управління», 

«Управлінський потенціал», а для слухачів курсів підвищення кваліфікації Волинського 

ІППО – збірку тестових завдань «Організаційна культура як інструмент педагогічного 

менеджменту»; 

2) оновлено навчальний матеріал спецкурсу «Формування корпоративної культури 

в навчальному закладі» (мета – усвідомлення місця, ролі корпоративного управління та 

значущості його психологічних компонентів в загальній системі управління закладом 

освіти; формування у керівників умінь та навичок щодо ефективного вирішення 

управлінських проблем під час формування організаційної культури корпоративного типу 

в закладі світи.); 

3) для впровадження у навчальний процес за дистанційно-очною формою 

розроблено презентації до спецкурсу: «Формування корпоративної культури в 

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

«Техніка управлінської діяльності»; 

4) для керівників закладів освіти розроблено методику діагностування стану 

корпоративної культури закладу освіти, що дозволить визначити уявлення щодо 

сприйняття ними власної організаційної культури корпоративного типу на підставі 

самооцінювання й експертної оцінки та виявити найбільш актуальні проблеми у її 

формуванні. 

Протягом року, Турчик І. В. 

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 

роки (Указ Президента України № 580/2015 від 13.10.2015). 

Оновлено тематику лекцій навчальної дисциплін «Політологічна пропедевтика для 

педагогів» (оволодіння основними політичними знаннями, раціоналізація умінь і навичок, 

необхідних для розвитку громадянсько-політичної компетентності та формування 



національно-патріотичної свідомості педагогів як суб’єктів процесу національно-

патріотичного виховання дітей та молоді). 

Протягом року, Корнейко А. О. 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді (наказ Міністерства 

освіти і науки України № 641 від 16.06.2015).  

Наукове керівництво дослідно-експеериментальною роботою з теми «Національне 

виховання особистості в умовах полікультурного середовища» на базі Комунального 

закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Луцької міської ради 

Волинської області» 

Протягом року, Лук’янчук Г. Я. 

Формування національної ідеї та патріотичного виховання учнів ЗЗСО області 

інтегровано у процес становлення духовної компетентності школярів. Усі планові заходи 

духовно-морального компоненту для педагогічних працівників та керівників закладів 

освіти області виокремлювали і актуалізували питання формування національної 

свідомості та рис патріотизму, як провідний аспект реалізації аксіологічної парадигми 

системи освіти. 

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (оновлена Президією НАПН України 

27.04.2016 р.). 

В умовах реалізації нової стратегії української освіти, відбуваються кардинальні 

суспільні зміни, що супроводжуються глобальними інтеграційними процесами в різних 

сферах. Виконання непростих і відповідальних завдань реформування системи освіти, 

вироблення новітньої методології усього комплексу інновацій науково-дослідної роботи 

та освітнього процесу потребує безпосередньої участі інтегрованого інформаційного 

забезпечення, обміну медіатекстами, використання ІКТ. 

Кафедра менеджменту освіти поєднує традиційні форми, методики і технології 

надання освітніх послуг слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти з сучасними інформаційними технологіями: 

ефективне використанням медійного контенту, створення, наповнення і адміністрування 

соціальних навчальних платформ (Дискусійна панель «Актуальні питання освітнього 

менеджменту» https://www.facebook.com/groups/200402174034840/); комп’ютерних 

технологій, обслуговування сторінок веб-сайту, електронних баз даних, що сприяє 

широкому доступу користувачів до освітніх ресурсів. Стратегічно важливо формування 

інформаційної культури споживача, уміння знаходити і працювати змедіаджерелами, 

використовуючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології.  

Створення відкритого навчального інформаційного простору забезпечує доступ до 

оновлених інформаційних ресурсів, впевненість у достовірності якості медіатекстів, що 



рекомендуються до опрацювання науково-педагогічними працівниками кафедри. 

Доступність різноманітних ресурсів, особливо з урахуванням тенденції розширення 

електронних баз документообігу, сприяє розвитку управлінського менеджменту, 

урізноманітнює форми навчального процесу на курсах та забезпечує систему підвищення 

кваліфікації у міжкурсовий період.  

Зроблено. Координація всеукраїнського експерименту "Стандартизація наскрізної 

соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну 

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

№ 1199). 

Робота із реалізації Концепції впровадження медіаосвіти в Україні (оновлена 

Президією НАПН України 27.04.2016 р.) у системі післядипломної педагогічної освіти: 

Організовано і спільно із Академією української преси у партнерстві з МОН України 

проведено Чотирнадцяту Літню школу медіаосвіти та медіаграмотності (с. Гаївка 

Волинської області, 21-24.06.). 

Підготовлено і проведено навчальні семінари, семінари-практикуми, навчальні 

тренінги із педагогічними працівниками області (ВІППО: 13.09; 18.09; 27.09; 24.10; 19.09 

– смт. Рожище;) Питання формування медіакомпетентності було складовим під час 

проведення школи молодого педагога вчителів КДМС. 

Розроблено навчальну програму спецкурсу «Медіаосвіта та медіа-інформаційна 

грамотність вчителя Нової української школи» (укладачі: Сташенко М. О., Рудь О. В., пр. 

№ 5 від 22.11). 

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

Концепція розвитку громадянської освіти в Україні (схвалено розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 3.10.2018 р. № 710-р) 

У навчальний процес впроваджені спецкурси «Європейська та євроатлантична  

інтеграція України. Стан та перспективи», «Тероризм і суспільство: актуальність 

проблеми». Їх основною метою було - розвиток громадянської компетентності сучасного 

вчителя, зорієнтованої на розуміння та сприйняття власної громадянської ідентичності, 

беззаперечну підтримку зовнішньополітичного курсу української держави. 

                                                                                Протягом року, Вознюк В. С. 

Впроваджено в навчальний процес спецкурс «Політико-правові знання в структурі 

професійної компетентності педагога» (мета - розвиток громадянської компетентності 

сучасного вчителя, зорієнтованої на розуміння та сприйняття власної громадянської 

(державної) ідентичності). 

Протягом року, Корнейко А. О. 



Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р).  

В рамках завдання концепції «перехід до педагогіки партнерства між учнем, 

вчителем і батьками, що потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими методиками і 

технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними технологіями» 

розроблено основні розділи проекту Етичного кодексу закладу загальної середньої освіти. 

Протягом року, Турчик І. В. 

Оновлено зміст навчальних занять зі слухачами курсів підвищення кваліфікації з 

теми «Сучасні підходи до аналізу та самоаналізу уроку», «Оцінювання професійної 

діяльності педагогічних працівників засобами атестації». 

Протягом року, Лук’янчук Г. Я. 

«Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова 

українська школа”» (затверджено Розпорядження КМУ від 13.12.2017 р. № 903-р) (п.13.1). 

Проведено серію науково-методичних семінарів для представників гуманітарних 

відділів об’єднаних територіальних громад області: Проблемний семінар «Зовнішнє 

незалежне оцінювання як елемент системи якості освіти в реалізації концепції Нової 

української школи» (23.01.2018), «Особливості управлінського супроводу зовнішнього 

незалежного оцінювання якості освіти в контексті реалізації Закону “Про освіту”» 

(02.03.2018), «Методичні засади типового алгоритму організації та проведення локальних 

моніторингових досліджень якості освіти» (19.09.2018) 

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

Програма міжнародного оцінювання учнів (Programme for International Student 

Assessment) – PISA–2018. (Розпорядження КМУ № 72-р від 04.02.16 року «Деякі питання 

участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018»;Накази МОН 

України від 13.02.2018 №138 “Про підготовку та проведення в 2018 році основного етапу 

міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні”», від 12.03.2018 №239 

«Про проведення у 2018 році основного етапу міжнародного дослідження якості освіти 

PISA-2018 в Україні»)  

Скоординовано взаємодію органів управління освітою та закладів освіти по 

реалізації в області Плану заходів з підготовки і проведення в 2018 році міжнародного 

дослідження якості освіти PISA-2018. Здійснено адміністрування основного етапу PISA-

2018 в закладах освіти області. 

Протягом року, Корнейко А. О. 

 



2. Реалізація обласних  програм і проектів  

Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 

рр. (додаток 6, п. 1.1.1; п. 2.4.1). 

Національна стратегія навчання та виховання підростаючого покоління в Україні 

потребує впровадження нової освітньої парадигми, мета якої полягає у всебічній 

підготовці молодої людини до життя у багатовимірному, швидкоплинному світі, що 

дедалі більше глобалізується, формуванні її ціннісних пріоритетів. В одному з інтерв’ю 

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич справедливо стверджує: «Найстрашніше – 

освічена людина без цінностей». Реформування національної освітньої системи визначає 

пріоритетним аксіологічний аспект Нової української школи. Актуальним завданням 

визначає збереження духовності особистості та суспільства, прилучення до національних 

цінностей, вітчизняної культури, традицій.  

Духовно-моральне виховання у ЗЗСО у контексті реалізації аксіологічної освітньої 

парадигми насамперед вимагає чіткого означення як власної мети, так і сутності ролей тих 

особистостей, які безпосередньо залучені до освітнього процесу. До них відносяться 

суб’єкти, які здобувають освіту, та суб’єкти, які сприяють її здобуттю. З точки зору 

сучасної філософії освіти, освіта є цілеспрямованим процесом осягнення світу, в якому 

живе людина. Для формування духовного світу дитини потрібен системний підхід. Він 

передбачає цілісний, взаємозалежний і відкритий процес залучення дітей і молоді до 

цінностей у їх постійному розвитку й саморозвитку. Також важливим фактором є 

наступність і безперервність, тобто постійне ускладнення та урізноманітнення змісту й 

напрямів розвитку моральних чеснот, комплексність та інтегрованість яких полягають у 

взаємодії навчання і виховання, поєднанні зусиль сім'ї та закладу освіти.  

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту освіти Волинського ІППО, 

в рамках інноваційної діяльності, розробили систему заходів курсової та міжкурсової 

підготовки педагогічних працівників та керівників закладів освіти  області з питання 

становлення духовності та реалізації релігійного компоненту в освітньому менеджменті. 

Також були співорганізаторами та учасниками всеукраїнських заходів (заходи будуть 

відображені у відповідних розділах Звіту). Розроблено і алгоритм співпраці з 

представниками Волинської ради церков щодо толерантної міжконфесійної взаємодії у 

питанні використання багатої духовної спадщини українського суспільства та 

народознавства у виховному процесі, формуванні загальнокультурної, громадянської 

компетентностей і національно-патріотичної ідеї майбутнього випускника. Результатом 

роботи є схвальна оцінка реалізації цього напрямку освітньої діяльності Громадською 

радою з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН України, 

запрошення науково-педагогічних працівників кафедри до участі у VII Молитовному 



національному сніданку та презентація роботи на Форумі «Реформації суспільства», 

організованому  міжфракційним депутатським об'єднанням Верховної Ради України «За 

духовність, моральність та здоров'я України». Рівень методичного супроводу викладання 

курсів духовно-морального спрямування засвідчують переможні місці та відзнаки 

волинських педагогів на всеукраїнських конкурсах й досягнення на всеукраїнських 

олімпіадах учнів ЗЗСО області. 

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

З метою підвищення фахової майстерності вчителів-предметників, зокрема 

духовно-морального спрямування було організовано і проведено ряд заходів у рамках 

дослідно-експериментального дослідження у  комунальному закладі «Луцький навчально-

виховний комплекс  загальноосвітня школа  І-ІІ  ступенів №10 – професійний ліцей 

Луцької міської ради» Волинської  області  з  теми «Управління  процесом морально-

духовного виховання учнів в умовах інноваційного освітнього середовища».  

                                                                                Протягом року, Вознюк В. С. 

 

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 

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

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

29-30 березня 
Національни
й університет 
«Острозька 
академія» 
  

50 Підсумковий 
протокол 
 ЛХППіХЕ НУ 
«Острозька 
академія»  «Про 
результати XІІІ 
Всеукраїнського 
фестивалю-
конкурсу 
«Учитель року з 
предметів 
духовно-
морального 
спрямування – 
2018» 
Перемоги у шести 
номінаціях 

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

Участь в 
організації та 
проведенні ХІ 
Всеукраїнської 
олімпіади  
«Юні знавці 

Біблії»  
(члени журі, 

27 квітня: 
01 червня 
01-02.06 
Національни
й університет 
«Острозька 
академія» 

300  Підсумковий 
протокол 
 ЛХППіХЕ НУ 
«Острозька 
академія»   

«Про 
результати ХІ 
Всеукраїнської 



оргкомітету)  
 

олімпіади «Юні 
знавці Біблії» 
Вибороли 1-першу, 
5- других, 6- 
третіх місць 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Сташенко М. О. 
Вознюк В. С. 
Корнейко А. О. 
Лук’янчук Г. Я. 
Рудь О. В. 
Турчик І. В. 

Чотирнадцята 
Літня школа 
медіаосвіти та 
медіаграмотності 
для викладачів 
закладів ППО 

21-24 червня 25 Опрацювання 
навчальної 
програми, 
виконання 
тестових завдань. 
Сертифікати 
учасників 
(32год) 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Сташенко М. О. 
Вознюк В. С. 
Корнейко А. О. 
Лук’янчук Г. Я. 
Рудь О. В. 
Турчик І. В. 
 

«Формування 
професійної 
культури 
керівника 
навчального 
закладу в 
сучасному 
освітньому 
середовищі» 
спільне 
засідання кафедр 
освітнього 
менеджменту 
обласних ІППО 
(Волинського, 
Рівненського, 
Хмельницького) 

21-24 червня 25 Виступи: 
Сташенко М. О. 
«Організаційні 
стратегії як чинники 
розвитку 
організаційної 
культури 
керівника»; Вознюк 
В. С. «Професійна 
культура директора 
школи і  його 
позитивний імідж»;  
Корнейко А. О. 
«Політико-правові 
знання як складова 
громадянсько-
політичної 
компоненти 
професійної 
компетентності 
педагога» 
Лук’янчук Г.Я. 
«Розвиток 
управлінської 
культури в 
адаптивній системі 
управління»; 
Остапйовський І. Є. 
«Теоретичні засади 
та структурно-
функціональна 
модель феномену 
іміджу»; Рудь О.В. 
«Аксіологічний 
аспект формування 
змісту освітнього 
середовища нової 
української школи».  
Турчик І. В. 
«Професійна 
культура керівника 
закладу освіти як 
інтеграційна 
складова його 
корпоративної 
культури» 
(результати 
експериментального 



пошуку)» . 
Публікації у 
збірнику. 

Працівники Інституту взяли участь у 8 міжнародних науково-практичних 

конференціях: 

П.І.П. 
 

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

Форма і 
результати 

участі 
Рудь О. В.  Шоста міжнародна 

науково-методична 
конференція з 
медіаосвіти 
«Національна 

розмова: «Розвиток 
медіаграмотності в 
Україні»» 

м. Київ 20-21 
квітня 

Виступ: 
«Інтегрування 
медіаграмотності в 
освітній простір» ; 
участь у тренінгах 
та майстер-класі 
секції «Медіаграмотні
сть як громадянська 
компетенція». 
Сертифікат  

Остапйовський 
І.Є. 

XI Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
науковців, аспірантів 
та студентів 
«Актуальні 
проблеми педагогіки 
і соціальної роботи» 

м.Луцьк 
СНУ 
ім.Лесі 
Українки 

16 травня Участь в 
обговоренні 

Корнейко А. О. VII Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Інформаційні 
технології. Освіта» 

м. Луцьк 03-05 
червня 

Участь у роботі 
секції «Освіта». 
Доповідь: 
«Впровадження 
зовнішніх оцінних 
технологій в освітній 
процес як складова 
моніторингу якості 
освіти» 

Корнейко А. О. ХXXLI Міжнародна 
наукова конференція 
«Актуальні наукові 
дослідження в 
сучасному світі»  

м. 
Переяслав-
Хмельницьки
й, ДВНЗ 
«Переяслав-
Хмельницьки
й державний 
педагогічний 
університет 
ім. Григорія 
Сковороди» 

26-27 
вересня 

Публікація. 
Сертифікат учасника  

Сташенко М. О. 
Лук’янчук Г. Я. 
Турчик І. В. 
 

Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Розвиток 
управлінської 
компетентності 

м. Рівне 
(ОІППО) 

18-19 
жовтня 

Виступи: 
Сташенко М. О. 
«Організаційні 
стратегії управління 
як техніки 
управлінської 



керівника як 
важливого ресурсу 
забезпечення якості 
роботи закладу 
освіти 

діяльності 
керівника»; 
Лук’янчук Г. Я.  
«Професійна 
свобода 
українського 
педагога як 
передумова розвитку 
вільної особистості»; 
Турчик І. В.» 
Серфінг управління 
та методика його 
проведення для 
керівників ЗЗСО»  
Сертифікати 

Вознюк В.С. Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-
конференція 
«Інформаційна війна 
як новий вимір 
геополітичної 
ривалізації». 

СНУ імені 
Лесі 
Українки  

    23 
жовтня 

Участь в 
обговоренні і тези з 
теми: «Вплив 
інформаційних війн 
на розвиток та 
безпеку сучасного 
світу» 

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

м. Луцьк, - 
база 
практик 
СНУ ім. 
Лесі 
Українки 
(с. Світязь 
Шацького 
району 
Волинської 
області) 

16-18 
листопада 

Участь у роботі 
дискусійного 
майданчика 
«Особистісні та 
професійні 
імперативи науковця 
в умовах 
глобалізаційних 
освітніх процесів». 
Сертифікат  

Вознюк В.С. ІІІ Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-  
конференція 
«Актуальні 
проблеми 
регіональних 
досліджень». 

СНУ імені 
Лесі 
Українки  

  13–14 
грудня 

Участь в 
обговоренні, тези  
«Особливості 
розвитку системи 
освіти 
Великобританії». 

Працівники Інституту взяли участь у 4 всеукраїнських науково-практичних 
конференціях: 

П.І.П. 
 

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

 

Форма і 
результати 

участі 
Корнейко А. О. 
Лук’янчук Г. Я. 

ІІІ 
Всеукраїнська 
наукова 
конференція 
«Соціально-
гуманітарні 

м. Дніпро, 
ДНУ імені 
Олеся 
Гончара 

25-26 травня  Виступи. 
Публікація у 
збірнику 
(співавторство). 
Сертифікати  
 



науки та сучасні 
виклики» 

Остапйовський 
І.Є. 

ІІІ 
Всеукраїнська 
науково-
практична 
конференція з 
міжнародною 
участю 
«Актуальні 
проблеми 
педагогічної 
освіти: 
європейський і 
національний 
вимір» 

м. Луцьк СНУ 
ім.Лесі 
Українки 

31 травня – 
1 червня 

Стаття, тези  
«Розвиток 
самоменеджменту 
у педагогічній 
спадщині В.О. 
Сухомлинського»; 
«Конвенція ООН 
про права дитини 
як важлива 
складова 
організації 
соціального 
супроводу сімей 
та дітей»  

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 
 

 «Духовно-
моральне 
виховання дітей 
та молоді. 
Вітчизняний та 
зарубіжний 
досвід»  

Національний 
університет 
«Острозька 
академія» 

22 червня Укладання 
резолюції 
Сертифікати 
учасника 
(дистанційно) 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

 «Інформаційна 
підтримка 
керівника 
закладу 
загальної 
середньої 
освіти» 

Онлайн-
конференція 

 

26 вересня Сертифікати 
 

Працівники Інституту взяли участь у 2 педагогічних читаннях: 
П.І.П. 

 
Назва заходу Місце 

проведення 
Дата 

проведення 
 

Форма і 
результати 

участі 
Остапйовський 

І.Є. 
Педагогічні 
читання: 
«Актуальні ідеї К. 
Д. Ушинського в 
контексті 
навчання та 
виховання молоді» 

м. Луцьк 
Луцький 
педагогічний 
коледж 

27 лютого Стаття: 
«Формування 
професійного 
іміджу педагогів у 
творчому доробку 
К. Д.Ушинського» 

Остапйовський 
І.Є. 

ІІІ Педагогічні 
читання «Серце 
віддане дітям», 
присвячені 
творчості та до 
100-річчя від дня 
народження 
Василя 
Сухомлинського 

м.Луцьк 
Луцький 
педагогічний 
коледж 

29 жовтня Доповідь 
«Актуальність 
ідей В.О. 
Сухомлинського 
про особистість 
педагога в 
контексті 
Концепції нової 
української 
школи» 

Працівники Інституту взяли участь у 35 наукових семінарах та інших заходах: 
П.І.П. Назва заходу Місце Дата Форма і 



проведення проведення результати 
участі 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

Закон про дошкільну 
освіту: новації та 
перспективи  

Вебінар 
 

5 лютого Сертифікати       
(1,5 години) 

Корнейко А. О. Круглий стіл з 
онлайн-трансляцією 
«Нова українська 
школа: виклики для 
професійного роз-
витку педагогічних 
працівників» 

Київ 22 лютого Участь у 
обговоренні 
проблемних 
питань 

Рудь О. В. Всеукраїнський 
семінар методистів 
предметів ДМС 
ОІППО 
«Вивчення курсів 
духовно-морального 
спрямування у 
закладах загальної 
середньої освіти» 

м. Київ, 
МОН 

України 

1-2 березня Виступ 
«Викладання 
КДМС у 
Волинській 
області: стан, 
проблеми, 
перспективи». 
Участь в роботі 
круглого столу. 
Інформація на 
сайті ВІППО 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

Як «загасити 
полум’я» конфлікту, 
або Розв’язуємо 
конфлікти у закладі 
загальної середньої 
освіти 

Вебінар 
 

28 березня Сертифікати 
(1,5 години) 

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

Науково-методичний 
онлайн -семінар 
«Використання 
навчальної 
платформи Moodle в 
освітньому процесі» 

м. Луцьк, 
СНУ імені 

Лесі 
Українки 

02 квітня Використання 
матеріалів 
семінару в 
дослідно-
експериментальні
й роботі 
«Впровадження 
дистанційної 
освіти в умовах 
інноваційного 
освітнього 
середовища 
вечірньої 
(змінної) школи» 
у КЗ «Луцька 
вечірня (змінна) 
школа»  

Корнейко А. О. VІІ Всеукраїнські 
політологічні 
читання імені 
професора Богдана 
Яроша. 

Луцьк, 
СНУ ім. 

Лесі 
Українки 

16-17 квітня Участь у 
пленарному 
засіданні. 

Сташенко М. О.  Математика для 
дітей в інтегрованих 

Вебінар 
 

26 квітня Сертифікат 
(1 година) 



дидактичних 
модулях  

Корнейко А. О. Науково-практичний 
семінар 
«Використання 
інформаційних 
технологій при 
вивченні дисциплін 
природничо-
математичного 
профілю» 

м. Луцьк, 
СНУ ім. 

Лесі 
Українки 

29 травня- 
12 червня 

Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

VII Національний 
молитовний 
сніданок України, 
присвячений 1030-
річчю хрещення 
Київської Руси-
України 

м. Київ 
Український 

дім 

31 травня Участь у заході, 
інформація на 
сайті ВІППО 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

 «Реформації 
суспільства»  
Форум до 10-річчя 
діяльності 
міжфракційного 
депутатського 
об'єднання 
Верховної Ради 
України «За 
духовність, 
моральність та 
здоров'я України»  

м. Київ 
Український 

дім 

31 травня Робота у секції 
«Реформація 
суспільства через 
політику і 
управління»; 
участь у круглому 
столі (презентація 
напрацювань). 
Інформація на 
сайті ВІППО 
 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

 Як запровадити 
фінансову 
автономію школи: 
дії директора  

Вебінар 
 

06 червня, 
21 серпня 

Сертифікати 
(3 години)   

Рудь О. В. Ввсеукраїнська літня 
школа «Місце і роль 
курсів ДМС у Новій 
українській школі»  

м. Вижниця 
Чернівецької 

обл. 

10-14 липня Опрацювання 
навчальної 
програми. 
Сертифікат(24год) 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

Реалізація 
компетентнісно-
інтегративного 
підходу на уроках 
основної та старшої 
школи у фокусі 
НУШ 

Вебінар 
 

19 липня Свідоцтва  
(2години) 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

Критичне мислення 
для вчителів: 
навчання через 
досвід 

Вебінар 
 

1 серпня Свідоцтва  
 (2 години) 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

Основні принципи 
медіаграмотності – 
важливої 
компетентності 

Вебінар 
 

20 серпня Свідоцтва               
(2 години) 



сучасного вчителя 
Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

Проектний метод 
навчання 

Вебінар 
 

28 серпня Свідоцтва  
(2 години) 

Рудь О. В. Інтегрований курс 
«Громадянська 
освіта» для 10 класу: 
загальні засади та 
особливості 
викладання І 
розділу» 

Вебінар 
 

30 серпня Свідоцтво 
(2години) 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

Безпечний інтернет: 
як уникнути 
неприємностей у 
мережі 

Вебінар 
 

7 вересня Свідоцтва  
(2 години) 
 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

Ефективна 
підготовка до ЗНО: 
практичні поради і 
техніки 

Вебінар 
 

12 вересня Свідоцтва  
(2 години) 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

 Інтелектуальна 
карта: використання 
в освітній діяльності 

Вебінар 
 

14 вересня Сертифікати 
(1,5 години) 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

 Інформаційна 
підтримка керівника 
закладу ЗСО 

Вебінар 
 

26 вересня Сертифікати 
(1,5 години) 

Остапйовський 
І.Є. 

Науково-методичний 
семінар 

СНУ ім. 
Лесі 

Українки  
 

02 жовтня Доповідь 
«Рейтинг закладів 
вищої освіти як 
важливий 
складник 
освітнього 
іміджу» 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

Школа без 
дискримінації: як 
вчителю 
спілкуватися з 
учнівством 

Вебінар 
 

12 жовтня Свідоцтва  
(2 години) 
 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

STEAM-школа – 
новітня форма 
організації 
навчального процесу 

Вебінар 
 

13 жовтня Свідоцтва  
(2 години) 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

 Нормативно-
практичні орієнтири 
для керівника 
закладу дошкільної 
освіти  

Вебінар 
 

17 жовтня Сертифікати 
(1,5 години) 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

STEM у Новій 
українській 
початковій школі 

Вебінар 
 

19 жовтня Свідоцтва  
(2 години) 
 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

Можливості Google 
в освітньому 
середовищі 

Вебінар 
 

8 листопада Свідоцтва  
(2години) 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

Громадська ради з 
питань співпраці із 

м. Київ, 
МОН 

12 листопада Участь у роботі 
(обмін досвідом 



церквами та 
релігійними 
установами при 
МОН України 

України роботи в області і 
напрацюваннями). 
Інформація на 
сайті ВІППО 

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

м. Луцьк, 
СНУ ім. 

Лесі 
Українки 

12 листопада Участь в 
обговоренні 
проблемних 
питань 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

Основи формування 
проектного 
мислення у фахівців 
педагогічної галузі 

Вебінар 
 

15 листопада Свідоцтва  
(2 години) 
 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

Реалізуємо змістову 
лінію «Досліджуємо 
медіа» в початкових 
класах НУШ: 
практичні поради 
для вчителя 

Вебінар 
 

21 листопада Свідоцтва  
(2 години) 
 
 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

Онлайн-ресурси для 
організації 
практичної роботи з 
візуальними 
джерелами 
інформації 

Вебінар 
 

23 листопада Свідоцтва 
 
 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

Мотивація в 
освітньому процесі: 
механізми та 
способи 

Вебінар 
 

26 листопада Свідоцтва  
(2 години) 
 
 

Сташенко М. О. «Цифрові відкриті 
системи у розвитку 
інформаційно-
цифрової 
компетентності 
педагогічних і 
науково-
педагогічних 
працівників» 

Всеукраїнсь
кий семінар-

тренінг 

27 листопада Сертифікат 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В 

Використання кейс-
уроків для 
формування 
ключових компетен-
тностей в основній 
та старшій школі 

Вебінар 
 

28 листопада Свідоцтва  
(2 години) 
 

Корнейко А. О. Всеукраїнський 
форум «Освітні 
вимірювання в 
контексті Нової 
української школи» 

Київ, МОН 
України 

13 грудня Участь у 
обговоренні 
проблемних 
питань 

 



ІV. Наукова діяльність 

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

Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у роботі над 

загальноінститутським дослідженням «Професійний розвиток педагогів в умовах 

освітнього середовища післядипломної освіти» (державний реєстраційний номер 

011U004439) у рамках кафедральної складової науково – дослідної роботи. 

2. Науково-дослідні теми кафедр та інших  підрозділів закладу 

Цього року кафедра завершила 4 аналітико - узагальнюючий етап науково-

дослідної теми: «Формування професійної культури керівника навчального закладу в 

сучасному освітньому середовищі», затвердженої рішенням вченої ради ВІППО від 

20.03.2014 року, протокол № 2.  

Нині дуже важливо, щоб підготовка високопрофесійних керівних кадрів 

відповідала інтеграційному критерію, в основі якого знаходяться: педагогічна й 

менеджерська майстерність, комунікативна компетентність та новітні технології. Освіті 

потрібний керівник нової генерації: лідер, менеджер, експерт. Сучасний керівник закладу 

освіти має орієнтуватися на вільний розвиток, соціальну зрілість, творчу ініціативу, 

самостійність, професійну етику, можливість до саморозвитку, професійний потенціал. 

Він повинен мати належну теоретичну і практичну підготовку, бачення педагогічних 

проблем, творчу фантазію; вміти у своїй діяльності поєднувати педагогічну практику і 

науку; впроваджувати інновації. Усі ці характеристики узгоджуються з ознаками 

професійної культури керівника закладу освіти. Вважаємо, що недостатній рівень 

сформованості професійної культури керівного складу закладів освіти, його спеціальна 

професійна підготовка є важливими проблемами, які можуть бути спільно вирішені 

науковцями та педагогами-практиками.  

В умовах реформування системи загальної середньої освіти ідеї корпоративної 

культури та механізм діагностики її стану в закладі освіти ще не знайшли широкого 

практичного впровадження. Такий важливий інструмент педагогічного менеджменту у 

закладах освіти 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.  



У ході дослідження 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. Гіпотеза дослідження 

базується на припущенні, що процес формування професійної культури керівника закладу 

освіти як інтеграційної складової його корпоративної культури буде успішним за таких 

умов: 

- чіткого теоретичного визначення основних положень та структури категорії 

«корпоративна культура закладу освіти»;  

- розгляду формування професійної культури водночас як складової процесу 

професіоналізації керівних кадрів освітніх установ та інтеграційної складової їх 

корпоративної культури;  

- орієнтованості системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації на цілеспрямоване формування, удосконалення та відтворення 

відповідних професійно важливих якостей особистості керівника закладу освіти;  

- формування у керівників закладів освіти цілісного уявлення про сутність та зміст 

їхньої професійної культури, позитивної мотивації до професійного вдосконалення 

та саморозвитку;  

- критеріально-рівневого підходу до діагностування сформованості корпоративної 

культури закладу освіти. 

Впровадження технології формування професійної культури керівників закладів 

освіти як інтеграційної складової корпоративної культури сприятиме підвищенню їхньої 

професійної компетентності та професіоналізму. 

Отримані в процесі експериментального пошуку результати підтверджують 

гіпотезу, покладену в його основу, а реалізовані мета й завдання нашого дослідження 

дозволяють стверджувати наступне:  

1. Вивчення наукових підходів до інтерпретації сутності та змісту професійної 

культури (гносеологічного, аксіологічного, праксіологічного) дає можливість зробити 

висновок, що найбільші евристичні можливості для вивчення професійної культури 

керівників закладів освіти має праксіологічний підхід, який дозволяє розглядати її крізь 

категорію «діяльність».  

2. У ході дослідження було визначено іміджеві характеристики сучасного 

керівника закладу освіти, що впливають на формуванні корпоративної культури. 

3. Розроблені тренінги «Серфінг управління» та «Управлінський потенціал» будуть 

корисними для керівників-початківців закладів освіти, які щойно отримали підвищення 

або володіють невеликим управлінським досвідом. Якщо в закладі освіти формується 



управлінський резерв, розроблені тренінги – це хороша можливість розвинути 

управлінські навички резервістів для, того, щоб кожен з них почувався впевнено і був 

готовим зайняти управлінську посаду у потрібний час.  

4. Підвидами культур, що входять до професійної культури керівника закладу 

освіти як інтеграційної складової його корпоративної культури, визначено політичну, 

правову, управлінську, економічну, екологічну, інформаційну, інноваційну, психологічну, 

комунікативну, культуру мови, культуру праці, морально-етичну та естетичну, які 

визначаються залежно від посадової компетенції керівника. Професійна культура містить 

структурні та функціональні компоненти.  

5. Теоретична модель корпоративної культури закладу освіти містить такі 

компоненти: соціально-психологічний клімат, світогляд персоналу, стилі поведінки 

персоналу, норми і вимоги до персоналу, система цінностей, імідж, кадрова політика 

(рис.1). 

 

Рис. 1.  Елементи корпоративної культури закладу освіти 

Теоретичну модель корпоративної культури пропонуємо розглядати на трьох 

рівнях, у метафорі «Дерева» (рис. 2). Перший, найочевидніший поверхневий рівень 

корпоративної культури – «крона», так звані артефакти. На цьому рівні людина стикається 

з фізичними проявами культури, такими як: 

інтер’єр приміщення, зразки поведінки 

колективу, мова, традиції, обряди і ритуали 

організації. Все, що в закладі освіти має місце на 

даному рівні, – видимий результат свідомого 

формування, культивування, розвитку. 

Рис. 2. Модель корпоративної культури закладу 

освіти у метафорі «Дерева» 
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Наступний, більш глибший рівень корпоративної культури – «стовбур», тобто 

засвоєні цінності і норми, принципи і правила, стратегії і цілі закладу освіти, що 

визначають внутрішнє й частково зовнішнє життя його колективу. Вони можуть бути як 

закріпленими в інструкціях і документах (наприклад, етичний кодекс закладу освіти), так і 

незакріпленими (латентні або приховані атрибути).  

Найглибший рівень корпоративної культури – це «коріння», тобто рівень базових 

припущень, в основі якого покладено базові уявлення про характер навколишнього світу, 

реальності, часу, простору, людської природи, людських взаємин. Ці базові припущення 

знаходяться в сфері підсвідомого й, відповідно, недостатньо усвідомлюються навіть їх 

носіями – колективом. 

6. Головний показник розвиненої корпоративної культури закладу освіти – 

переконаність всіх учасників педагогічної взаємодії в тому, що їх освітня установа 

найкраща. Коли різні за характером і змістом люди об’єднуються для досягнення єдиної 

мети і при цьому ототожнюють себе з організацією, то лише тоді можна вести мову про 

корпоративний дух. Корпоративна культура виконує дві основні функції: внутрішньої 

інтеграції: здійснює внутрішню інтеграцію членів колективу таким чином, що вони 

знають, як їм слід взаємодіяти один з одним; зовнішньої адаптації: допомагає колективу 

адаптуватися до зовнішнього середовища.  

В ході педагогічного експерименту здійснюється апробування теоретичної моделі 

формування корпоративної культури в умовах інноваційного освітнього простору. Це 

модель «багатошарова цибулина» (рис. 3). 

 Рис. 3. Модель корпоративної культури 
«багатошарова цибулина» 

Виходячи з особливостей даної 

структурної моделі, корпоративна 
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характер, тому ознаки її присутності 
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процесах. Модель демонструє, що шари 

корпоративної культури мають бути 

погоджені один з одним, інакше 

учасники педагогічної взаємодії відчувають дискомфорт, а культура починає руйнувати 

організацію, вести до збоїв в технології і взаємодії з оточенням, проведено ряд стартових 

діагностик колективу на предмет стану і сформованості складових корпоративної 

культури та готовності колективу закладу до роботи в режимі експерименту, 

проаналізовані та узагальнені їх результати, а саме: 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 колективу. 

7. 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 навчальних закладів: 

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

сформованості основних компонентів професійної культури.  

8. 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 навчальних закладів. 

9. В технології формування професійної культури керівників закладів освіти 

доцільно виділити такі основні етапи: прогнозування розвитку професійної культури та її 

активізацію (стимулювання).  

10. Розроблена методика діагностики корпоративної культури закладу освіти 

містить такі  етапи: діагностика іміджу закладу освіти (доцільність введення 

корпоративної культури); діагностика стану корпоративної культури (аналіз наявної 

корпоративної культури дозволить оцінити ступінь її сформованості, а також виявити 

недоліки); аналіз чинників впливу на формування корпоративної культури (дозволить 

визначити напрямки її вдосконалення і трансформації); експрес-діагностика ефективності 

корпоративної культури; оцінка “сили” корпоративної (оцінка керівника закладу освіти). 

Висновки. Отже, формування професійної культури керівників закладів освіти як 

інтеграційної складової їх корпоративної культури повинне містити системну дію, яка має 

диференційований характер, тобто враховує різні рівні сформованості професійної 

культури. Водночас, формуючи в рамках корпоративної культури визначені установки, 

систему цінностей в учасників педагогічної взаємодії, можна прогнозувати, планувати і 

стимулювати бажану поведінку. Впроваджуючи корпоративну культуру, не можна 

допускати подвійних стандартів, правила повинні діяти для всіх учасників педагогічної 

взаємодії. 



3. Напрями наукових досліджень наукових, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників, (а також аспірантів, здобувачів) 

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

діяльності керівника» 

Запропоновано організаційну культуру керівника розглядати у вузькому і 

широкому сенсах: у вузькому аспекті даного поняття – як філософію управління, цінності 

(об’єкти на які спрямована управлінська діяльність керівника), норми його поведінки в 

соціумі та в школі, організаційні здібності, позитивний імідж; в широкому сенсі – це весь 

спектр поглядів, відносин, впливів що визначають специфіку управлінського стилю 

керівника в основу якого покладений організаційно-діяльнісний підхід в управлінні ЗЗСО.  

Сучасний керівник навчального закладу у процесі своєї управлінської діяльності 

підвищує рівень сформованості власної організаційної культури враховуючи при цьому 

свою ментальність, динаміку, вимоги зовнішнього середовища та лідерські якості. В 

ідеалі, закладу освіти пощастило, якщо особа, яка представляє керуючу систему закладу, 

наділена лідерськими якостями. У такому випадку, завдяки організаційній культурі 

керівника, прогнозується процес розвитку школи та позитивні зміни, що мають місце в 

педагогічному колективі. У ситуації, коли в керівника відсутні лідерські якості, йому 

непросто міняти способи діяльності, стиль керівництва і спілкування, розвивати власну 

організаційну культуру, заточену на розвиток і утвердження організаційної культури 

ЗЗСО. 

Питань, що у зв'язку з цим мають важливе значення як для науковців, так і для 

практиків, багато. А виникають вони найчастіше тоді, коли в закладі намагаються 

запровадити зміни або нові стратегії, які суперечать нормам і цінностям людей у 

педагогічному колективі, або їх особистісним цінностям, оскільки в культуру закладу 

включені усі. Хоча, як правило, в закладі освіти культура є непомітною, її немов не 

помічають та повною мірою не усвідомлюють важливість цього унікального 

багатовимірного явища. Пошук відповідей на ці питання є вкрай важливим і для 

визначення взаємозв’язку організаційної культури зі стратегіями та організаційними 

цінностями, які забезпечать закладу ефективність в мінливому зовнішньому середовищі. 

Будь-яка організація, і освітня також, для ефективного функціонування має бути ресурсно 

забезпеченою, як свідчить аналіз праць вітчизняних і зарубіжних учених із стратегічного, 

інформаційного та організаційного менеджменту в умовах змін.  

За сучасних умов серед усіх ресурсів організації стратегічним ресурсом і цінністю 

є насамперед людські ресурси (а не лише фінанси, знання й інформація), що за умов 

цифрового суспільства відіграють ключову роль у всіх без винятку процесах і змінах у 

життєдіяльності людей.  



Як свідчать результати проведеного 

аналізу практики управління освітніми 

організаціями із 421 респондентів: 

більшість керівників закладів освіти — 73,87 % не 
вважають організаційну культуру дієвим 
інструментом об’єднання людей в єдину команду 
задля досягнення місії та спільної мети в 
мінливому зовнішньому світі;  
61,75 % респондентів не сприймають людину і 
людські ресурси як цінність і агентів інноваційних 
суспільних змін, а розглядають як реально 
притаманний організаційний складник;  

68,65 % респондентів не усвідомлюють місця і ролі організаційної культури в системі 
управління діяльністю освітніх організацій як стратегічного ресурсу розвитку організації 
та інструменту;  
54,9 % не вважають організаційну культуру інструментом інвестицій у людей. 

З’ясовано, що: 
44,41 % керівників не розглядають 

організаційну культуру як процес творення нового в 
організації, що може забезпечити майбутню 
конкурентоздатність і підвищення ефективності 
діяльності конкретної людини; 

38,95 % не визнають людину та її життя як 
найістотніші цінності;  

33,0 % не вбачають за необхідне перенесення 
акцентів із традиційно прийнятних цінностей — 
фінансових і матеріальних ресурсів — на нові 
цінності громадянського суспільства, що спричинює 
багато реальних проблем у процесі управління 
освітніми організаціями за сучасних умов, або ці 
проблеми насправді є замаскованими можливостями 
змін у організації.  

Сучасні реалії, підкріплені теоретично обґрунтованими теоріями — людських 

ресурсів і людського капіталу, стратегічного менеджменту, менеджменту культури та 

організаційної поведінки, — дозволяють стверджувати, що будь-яка організація, і освітня 

також, створюється для людей і заради людей, яких слід усвідомлювати, сприймати та 

визнавати як цінність для соціуму, та які мають бути цінністю й особистісною — для себе 

самих, тобто конкретна людина має усвідомлювати себе цінністю через особистісне 

ставлення до себе як до носія культури. А в організації людину слід сприймати та 

визнавати як людський капітал, інвестований в організацію для формування власної 

культури успіху та розквіту організації. Отже, настав час усвідомленого визнання людини 

як цінності не лише в дискурсах обґрунтованої теорії людського капіталу, попри 
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декларативно проголошену цінність у державницьких документах різного ступеня 

значущості в нашому суспільстві, а й у сучасних реаліях, підкріплених свідомими діями.  

Окрім того, слід усвідомлювати власне й сам феномен культури як цінність — 

шляхом виявлення певного ставлення людини до тих чи інших явищ, процесів, об’єктів, 

загальнолюдських, організаційних і особистих цінностей, традицій, норм і стандартів 

поведінки, соціуму, в якому розгортається культура, до модернізаційних змін у 

вітчизняній освіті, що відбуваються у взаємозв’язку із такими загальноцивілізаційними 

трансформаціями, як глобалізація, інтернаціоналізація (єдина шкала цінностей і базових 

компетентностей), децентралізація та дебюрократизація управління, гуманізація, 

інформатизація та спонукають учених і практиків до ретельного вивчення.   

Організаційні стратегії впливають на розвиток організації як базису ядра 

стратегічного менеджменту в сфері освіти. Так, стратегія визначається як довгостроковий, 

якісно вибраний напрям розвитку організації, який інтегрує місію, цілі організації, норми 

та дії в єдине ціле; визначає ресурсне забезпечення організації з урахуванням її 

внутрішніх переваг і недоліків, очікуваних змін і пов’язаних із ними дій конкурентів. 

Стратегія являє собою загальний комплексний план досягнення цілей освітньої 

організації. Цілі — це результати, а стратегія визначає шляхи, методи, засоби їх 

досягнення. 

Стратегія характеризується довгостроковістю і впровадженням змін і новацій у 

діяльність організації. З допомогою стратегій забезпечуються зміни і нововведення в 

організації шляхом розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища, координації 

функціонування організації, передбачення майбутніх змін у діяльності. Стратегія 

організації або, так би мовити, організаційна стратегія постійно розвивається і складається 

із запланованих дій (спрямована стратегія) та адаптивної реакції на зміну ситуації та на 

зміну ресурсів і цінностей, які домінують навколо неї. Це можна пояснити тим, що не 

завжди вдається продумати заздалегідь усе до дрібниць, а потім упродовж тривалого часу 

жити без змін. Завжди з’являється щось нове, на що треба реагувати, до чого треба 

адаптуватися, що треба враховувати, і внаслідок цього відкриваються нові стратегічні 

ніші. Але необхідно знати, що не існує найкращої стратегії на довгий час. Процес 

удосконалення стратегії нескінченний, і організація завжди має, втілюючи в життя 

заплановане, враховувати необхідність адекватного реагування на зміни. 

Стратегію можна сформулювати, а потім реалізовувати, і навпаки. Стратегію 

описують на основі реального способу дій в організації, виходячи з результатів аналізу 

важливих подій і рішень, які приймалися протягом останніх років, і демонструють 

закономірності процесів і явищ, у контексті явища, що розглядається; це — організаційна 



культура освітньої організації. Виявлення закономірностей — важливий крок до 

реконструювання чинної стратегії за наявної потреби. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати: перш ніж реалізовувати стратегії, 

треба зрозуміти їх сутність, характерні ознаки та типологію, усвідомити, для чого ми це 

робимо, які зміни потребують запровадження в організації роботи з персоналом і чому 

вони мають відбутись, в якому напрямі плануємо рух колективу, мати інформацію про 

діяльність та результативність освітньої організації, знати основні організаційні стратегії 

та їх змістове наповнення. 

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

навчального закладу».  

Нинішній виважений євроінтеграційний курс нашої держави, її розвиток у руслі 

демократизації та гуманізації зумовили ухвалення нового Закону України «Про освіту», 

який дав старт реформуванню освітньої галузі, широкому розгортанню у ній інноваційних 

процесів, які характеризуються розробкою і здійсненням кардинально нових концепцій, 

наукових принципів та підходів до освіти.  

В ході дослідження було теоретично обґрунтовано, що вирішення таких 

стратегічних освітніх завдань залежить, як відомо, від якісного управління, що 

здійснюється у навчально-виховних закладах, компетентності і здібностей їх керівників – 

директора школи, керівника дошкільного чи позашкільного закладу освіти, а також від їх                                       

спеціальної підготовки, високого рівня професійної культури та вміння створити власний 

позитивний імідж, оскільки вони мають працювати сьогодні в нових економічних і 

соціокультурних умовах. 

            У виступах на на засіданнях кафедри менеджменту освіти та Вченої ради інституту 

з теми «Маркетингова діяльність школи в умовах реформування освіти» (лютий) було 

зосереджено увагу на те, що забезпечити ефективну роботу в таких умовах, сформувати 

індивідуальний шлях розвитку та власне неповторне обличчя дозволять закладу освіти, 

насамперед, високий рівень професійної культури його керівника та загальний 

професіоналізм кожного члена колективу. 

           Апробація теоретичних узагальнень та висновків протягом звітного періоду 

здійснювалась у ході викладання спецкурсів «Маркетингова діяльність сучасної школи», 

«Державно – громадська модель управління освітою», «Сучасні підходи до формування 

іміджу школи» та «Лідерство – важливий чинник інноваційного розвитку навчальних 

закладів». 

         Зокрема, практична складова наукового дослідження була значно розширена за 

рахунок оновлення їх методичного забезпечення. Так, за матеріалами монографії С. В. 

Королюк «Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального 



закладу» у січні була підготовлена «Анкета рівня сформованості професійної культури 

майбутнього керівника навчального закладу».  У квітні було підготовлено та апробовано 

методику «Ефективність лідерства», у травні -  розроблено та апробовано методику 

«Здатність бути лідером в умовах реформування галузі».  

         Для виявлення слухачами курсів – керівниками закладів освіти самооцінки знань з 

питань формування їх професійної культури, основ маркетингової діяльності школи, 

визначення своїх комунікативних та організаторських здібностей у травні було 

підготовлено спеціальний тест, розроблені поради керівнику школи для формування свого 

привабливого іміджу в колективі. 

        Вийшли  друком  статті з тематики наукового дослідження: 

1.  «Професійна культура директора школи і його позитивний імідж». 

2. «Вплив професійної культури керівника на якість здійснення маркетингової 

діяльності та формування іміджу закладу освіти». 

3. «Нові підходи до управління школою за умов реформування освітньої галузі». 

Підготовлено презентацію «Дослідно - експериментальна робота школи як 

оптимальний простір особистісно-професійного становлення вчителя нової генерації» 

(січень). 

Розроблено:  

а) 12 характерних помилок («смертних гріхів») менеджера – керівника закладу 

освіти у стосунках з підлеглими (червень).  

 З метою впровадження інноваційних методів проведення занять з освітнього 

маркетингу протягом лютого - червня розроблено:  

а) план-конспект  проведення практичного заняття з теми: «Ознаки якості освітніх 

послуг»;  

 б) план-конспект  проведення практичного заняття з теми: «Формування іміджу 

начального закладу»;  

в) план-конспект ділової гри з теми: «Маркетингова діяльність директора 

загальноосвітньої школи».  

 Оновлено зміст лекцій:  

 «Маркетингова діяльність сучасного закладу освіти» - роз’ясненням законодавства 

України в системі освіти та вимог до його імплементації  в освітньому середовищі 

(березень);  

«Європейський Союз – унікальний зразок співпраці різних країн» - сучасними 

змінами у житті міждержавного об’єднання (квітень);   

«Державно – громадське управління освітою України» - питаннями нормативно – 

правових підвалин діяльності закладів освіти (червень); 



 «Лідерство – важливий чинник інноваційного розвитку навчальних закладів» -   

висвітленням важливих етапів формування лідерських якостей освітньої молоді (червень). 

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

компетентності керівника освітньої установи». 

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» пропонує модель нового українця, формування якого 

повинна забезпечити оновлена система освіти. В основі цієї моделі передбачено 

сформованість поряд з іншими громадянських та соціальних компетентностей, наявність 

активної громадянської позиції тощо. Всебічно розвинені, відповідальні громадяни та 

патріоти, здатні до ризику та інновацій, - так характеризує молодого українця Концепція 

«НУШ». Фактично, можемо стверджувати про наявність державного замовлення на 

формування громадянськи-компетентного молодого покоління. А оскільки реалізація 

цього процесу здійснюватиметься, насамперед, системою освіти, то успішність виконання 

поставлених задач багато у чому залежить від професійних та особистісних характеристик 

ключових суб’єктів цієї системи – освітніх менеджерів як «носіїв» певного рівня 

професійної управлінської компетентності.  

В ході дослідження теоретично обґрунтовано, що, з огляду на історичні процеси, 

через які проходить Україна, в структурі професійної компетентності сучасного керівника 

освітньої установи громадянсько-політична компонента посідає досить високе місце. У 

свою чергу на її формування суттєвий вплив має процес оволодіння особою актуальними 

політико-правовими знаннями і, на їх основі, раціоналізація, осмислення наявних вмінь та 

навиків політичної поведінки.  

Встановлено, що теоретико-методологічні засади формування політико-правової 

складової професійної компетентності менеджера освіти базуються на інтеграції ідей 

наукових підходів: компетентнісного (готовність і здатність реалізовувати громадянсько-

політичні компетенції в діяльності); політологічного (оволодіння політичними знаннями, 

вміннями на тлі активної участі у громадській діяльності); деонтологічного (знання прав, 

свобод і обов'язків громадянина для виконання свого громадянського обов'язку, 

громадянська потреба в здійсненні правової просвіти); неоетатистського (ставлення до 

особистості як до найвищої цінності, повага до її прав, свобод і гідності, толерантність). 

На підставі теоретичних узагальнень зроблено висновок про корелятивний зв’язок 

політико-правового контенту в структурі професійної компетентності і концепту 

громадянськості як необхідної характеристики компетентного керівника в системі освіти 

сучасної України. 

Апробація теоретичних висновків та узагальнень дослідження здійснюється в ході 

викладання ряду тем навчальної дисципліни «Політологічна пропедевтика для педагогів» 



Результати дослідження відображені у презентації «Професійна педагогічна 

компетентність: зміст та структура», представленій в ході науково-теоретичного семінару 

«Формування професійної компетентності педагогів» (31.10.2018) 

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

закладу в умовах адаптивного управління» 

Протягом 2018 року особливу увагу було надано дослідженню організаційної 

структури освітнього закладу, її різновидам, особливостям розвитку адміністративної 

культури керівника освітньої установи. Встановлено взаємозв’язки між поняттями 

управлінська культура керівника освітнього закладу та організаційної культури самого 

закладу. На основі дослідження було узагальнено відносну залежність між дефініціями 

«особиста культура керівника» та «культура управління закладом освіти». На основі 

діагностики слухачів курсів (керівники освітніх закладів) встановлено, що комплекс 

культур, описаних в наукових працях вітчизняних та зарубіжних науковців формує стиль 

управління керівника та створює імідж освітнього закладу. Особливої ваги це 

узагальнення набуває для України вцілому та для закладів освіти зокрема у нинішній час, 

коли маємо нестабільний стан в зовнішній політиці, економіці, ряд реформ в освітній та 

інших галузях країни, що створює ентропічний ефект в системі управління освітою 

загалом та в управління освітніми установами зокрема. Відхилення соціальної системи 

країни від унормованого очікуваного стану розвитку створює умови зниження рівня 

культури організації, суперечить ефективності функціонування, культури управління та 

темпів розвитку системи освіти в країні та розвитку внутрішньої культури управління 

освітнім закладом зокрема. Оскільки цільові установки в державі є періодично змінними 

через низку об’єктивних та суб’єктивних причин, виникають відхилення міри 

релевантності (відповідності) ідеальному порядку системи управління та має наслідки, що 

створюють стан нестабільності в управлінні освітнім закладом. Це впливає на стан 

діяльності закладу та вносить зміни в алгоритм управління керівника закладу освіти. 

Практика управління доводить, що наявність високого рівня управлінської культури 

керівника освітньої установи є стабілізуючим фактором діяльності всіх суб’єктів 

освітнього процесу: учнів, батьків, педагогів, керівників. 

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

управлінської культури». 

Обґрунтувано та визначено сутність професійного іміджу керівника. Ним є образом, який 

склався у формі стійкого стеоретипу в масовій свідомості про нього. Його структура 

представлена зовнішнім виглядом, комунікативною складовою, «Я» професійним. 

Встановлено взаємозв’язок та взаємообумовленість професійного іміджу та управлінської 

культури менеджера. Професійна культура керівника інтегрованим 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 закладом освіти. Обґрунтовано структурні 

компоненти професійної культура керівника: когнітивний (система знань про управління 

сучасною школою), діяльнісний (вміння та навички ефективного управління), 

особистісний (система професійних та особистісних якостей сучасного керівника ЗЗСО), 

мотиваційний (система мотивів управлінської діяльності). Результати наукового пошуку 

апробовано у семи наукових та методичних публікаціях. З них,  дві публікації у 

навчально-методичному посібнику, дві у фахових виданнях та три статті науково-

методичного характеру.  

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

менеджменті»; «Інтегрування медіаграмотності в сучасний освітній простір». 

Сьогодні основою цивілізаційного розвитку України є її духовний, інтелектуальний 

та соціальний капітал. Прагнення України увійти до складу економічно розвинених країн 

світу вимагає системного пошуку нових креативних наукових підходів, розробки 

неординарних проектів вирішення сучасних економічних, екологічних та соціальних 

проблем та, водночас, потребує збереження власної етнічної ідентичності української 

нації і примноження багатої духовної спадщини. 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. Зростання значущості ціннісних орієнтирів у сучасному 

суспільстві, яке деякі дослідники називають феноменом «етнічного ренесансу», ще більше 

актуалізує завдання осмислення співвідношення цінностей національної культури із 

загальнолюдськими в освітньому процесі.  

Методичний супровід педагогічних працівників та керівників закладів освіти у 

реалізації питання «Особливості використання релігійного аспекту в освітньому 

менеджменті» грунтується на принципах історико-культурологічної та наукової 

відповідності, демократичності та толерантності. 



Методологічні засади процесу формування духовних цінностей у освітній ді-

яльності, чітко формують шляхи подолання традиційного примусово-нормативістського 

нав’язування особистості зразків поведінки та сприйняття себе і зовнішнього світу. У 

сучасному освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти йдеться про синтез 

наукової і релігійної картин світу та використання історико-культурологічного 

компоненту, а, отже, і поглибене  вивчення саме біблійних християнських принципів, що 

історично домінують в Україні. Саме християнство стало суттєвим чинником у 

становленні української ідентичності, державності та побудови системи духовних 

цінностей, сформувало етично-моральний світогляд українців природньо відбувається 

процес інтегрування біблійних засад та духовно-морального компоненту 

християнськи принципів до змісту навчальних дисциплін (література, мова, історія, 

біологія, хімія, фізика, астрономія, географія тощо), вивчення КДМС у закладах загальної 

середньої освіти. Християнські цінності і традиції є основою нашої культури і 

моральності, джерелом досягнень українського народу впродовж тисячолітньої історії. І 

саме вивчаючи ці процеси педагог формує компетентності, визначені Законом України 

«Про освіту». Отже, пріоритетним є процес об’єктивного формування 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 і формує ціннісні орієнтири. 

Основними принципами модернізації освіти через інтеграцію християнських цінностей,  

виходячи із законодавства України є: 

– поступовість і добровільність; 

– науковість і всебічність на основі віротерпимості і толерантності та 

позаконфесійності; 

– нероздільність освіти і виховання. 

Інтеграція в освіту основ християнської культури та бібліології на засадах 

історичності, науковості, культурології вимагає залучення ініціативних, небайдужих 

педагогів, визначає необхідність проведення спеціальних семінарів у системі підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів з участю представників релігійних організацій, фахівців 

іконопису, храмової архітектури церковного співу, культурології...   

Історичному естетичному сприйняттю християнської культури в процесі освоєння 

учнями сприятимуть: 

1. Образність, художність і доброчесний характер явищ, які подаються учням. 

2. Необхідність цілісного і багатостороннього підходу до явищ християнської 

культури, представлення їх у науковому, духовному, історичному, естетичному, етичному 

та інших аспектах. 



3. Шанобливий і споглядальний підхід, відсутність псевдонаукового суб'єктивізму і 

зверхності в оцінці явищ християнської культури, незалежно від їх художньої 

досконалості, відповідності уявленням сучасного суспільства. 

4. Гармонійне поєднання вітчизняної і світової християнської культури, 

представлення її як надбання усього людства і водночас розкриття неповторності і 

своєрідності-вітчизняної православної культурної традиції. 

Таким чином, формування духовності в освітньому процесі розглядається як 

створення умов для особистісної оцінки й усвідомленого вибору тих цінностей, які 

утвердилися як національні духовні традиції і відповідають соціокультурному контексту 

загальноцивілізаційного процесу духовного розвитку людства, забезпечують високу 

мотивацію до самовдосконалення й духовного зростання 

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.  

Укладено та видано методичні матеріали:  

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

року - 2018 з предметів духовно-морального спрямування» : На допомогу вчителю (з 

ел.додатком) / упоряд./вступ О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2018. – 100  с. 

Інтегрування біблійних засад і духовно-морального компоненту до змісту 

навчальних дисциплін НУШ : Серія «Бібліотека вчителя» / упорядн. Рудь О. В. – Луцьк : 

ВІППО, 2018 – 96 с. 

Розроблено презентації: «КДМС- 2018 проблеми і напрацювання в області» 

«Основи релігієзнавства»; «Історичні аспекти розвитку християнства східного обряду 

(православ’я)». «Формування медіакомпетентності засобами критичного мислення»; 

«Медіаосвіта – виклик сучасного медіаконтенту». «Медіаосвіта як напрям освітнього 

процесу в закладі дошкільної освіти». «Медіаосвіта: від медіаграмотності до  

медіакомпетентності» 

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

Координація всеукраїнського експерименту "Стандартизація наскрізної соціально-

психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну 

практику" (Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2017 року № 1199). 

Робота із реалізації Концепції впровадження медіаосвіти в Україні (оновлена 

Президією НАПН України 27.04.2016 р.) у системі післядипломної педагогічної освіти: 

Організовано і проведено спільно із Академією української преси у партнерстві з 

МОН України Чотирнадцяту Літню школу медіаосвіти та медіаграмотності (с. Гаївка 

Волинської області, 21-24.06.). 

Підготовлено і проведено навчальні семінари, семінари-практикуми, навчальні 

тренінги із педагогічними працівниками області (ВІППО: 13.09; 18.09; 27.09; 24.10; 19.09 

– смт. Рожище;) Питання формування медіакомпетентності було складовим під час 

проведення школи молодого педагога вчителів КДМС. 



Розроблено навчальну програму спецкурсу «Медіаосвіта та медіа-інформаційна 

грамотність вчителя Нової української школи» (укладачі: Сташенко М. О., Рудь О. В., пр. 

№ 5 від 22.11 вченої ради ВІППО) 

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

конкурентоспроможності навчального закладу». 

Актуальність дослідження. Такий важливий інструмент педагогічного 

менеджменту як корпоративна культура у закладах освіти поки що не діє належним чином 

та роль фактору ефективної корпоративної культури гідно не оцінена. 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 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 експериментального пошуку було реалізовано такі наукові завдання: 

- вивчено методологічні засади формування корпоративної культури як 

інструменту педагогічного менеджменту; 

- на основі теоретичної матриці Р. Блейка і Дж. С. Мутона «решітка менеджменту» 

визначено іміджеві характеристики сучасного керівника закладу освіти, його стилі 

спілкування з підлеглими та стилі керівництва у формуванні корпоративної культури;  

- для керівників закладів освіти розроблено тренінги «Серфінг управління», 

«Управлінський потенціал», а для слухачів курсів підвищення кваліфікації Волинського 

ІППО – збірку тестових завдань «Організаційна культура як інструмент педагогічного 

менеджменту»  та збірку матеріалів психолого-педагогічних тренінгів «Формування 

емоційного інтелекту педагога. Конфліктостійкість», запропоновано презентації, 

практичні завдання, рольові ігри, вправи та тести; 

- розроблено теоретичні моделі корпоративної культури закладу освіти: модель у 

метафорі «Дерева» та структурна модель «Багатошарова цибулина»; 

- триває процес апробування теоретичної моделі формування корпоративної 

культури в умовах інноваційного освітнього простору в комунальному закладі «Луцький 

навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради» та окреслено первинні та 

вторинні механізми впровадження і підтримки культурних основ в закладі освіти; 



- запропоновано систему критеріїв та методи, що дозволить якісно оцінювати рівні 

сформованості корпоративної культури закладу освіти; 

- для керівників закладів освіти розроблено методику діагностування стану 

корпоративної культури закладу освіти, що дозволить визначити уявлення щодо 

сприйняття ними власної організаційної культури корпоративного типу на підставі 

самооцінювання й експертної оцінки та виявити найбільш актуальні проблеми у її 

формуванні; 

- результати дослідження висвітлено у фахових періодичних  виданнях та 

збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.  

 

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

здобуття наукового ступеня доктора політологічних наук). 

Корнейко А. О. 

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

семінарах, форумах тощо регіонального рівня 

Протягом року працівники Інституту організували і провели 12 заходів 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата  
прове 
дення 

Кіль 
кість 
учасн 

Форма підведення 
підсумків 

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

Проблемний 
науковий 
семінар для 
керівників 
закладів 
загальної 
середньої освіти 
та представників 
гуманітарних 
відділів ОТГ 
«Зовнішнє 
незалежне 
оцінювання як 
елемент системи 
якості освіти в 
реалізації 
концепції Нової 
української 
школи» 

23 січня 31 Виступ Корнейко А.О. 
«Концепція «Нова 
українська школа» про 
розширення системи 
зовнішнього 
оцінювання якості 
освіти як чинник 
реформи вітчизняної 
освіти» 
Лук’янчук Г. Я. 
«Можливості 
використання 
технологій освітніх 
вимірювань в атестації 
педагогічних кадрів: 
проблеми і 
перспективи» 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

Проблемний 
семінар для 
керівників 
закладів 
професійно-

2-3 
лютого 

28 Презентація 
«Особливості 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання для учнів 



технічної та 
вищої освіти 
«Зовнішні оцінні 
технології як 
інструмент 
моніторингу 
якості освіти в 
контексті 
реалізації Закону 
“Про освіту”».  

та студентів ЗПТО і 
ЗВО 2018» 

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

Науково-
теоретичний 
семінар для 
представників 
відділів освіти та 
гуманітарних 
відділів ОТГ 
області 
«Особливості 
управлінського 
супроводу 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 
якості освіти в 
контексті 
реалізації Закону 
“Про освіту”» 

02 березня 35 Презентація Корнейко 
А. О. «Зовнішнє 
незалежне оцінювання 
- 2018» 
Доповідь: «Зовнішнє 
оцінювання як основа 
управління якістю 
освіти в контексті 
євроінтеграції 
України» 
Лук’янчук Г. Я. 
«Система зовнішнього 
незалежного 
оцінювання як 
інструмент 
державного 
управління якістю 
освіти» 
Обговорення 
проблемних питань 

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

 Обласний 
круглий стіл 
учителів КДМС 
за участі 
координаційної 
робочої групи 
представників 
ВРЦ та праців-
ників освіти 
«Духовно-
моральна освітня 
галузь у 
Державному 
стандарті 
початкової 
загальної освіти» 

27 березня Більше 
50 

Рудь О. В.  –
модератор заходу. 
Виступи: 
Сташенко М. О. 
«Організаційні 
стратегії 
запровадження 
інтегрованих курсів»; 
Рудь О. В. 
«Аксіологічний аспект 
в освітній системі 
НУШ». 
Укладення 
методичних 
рекомендацій серії 
«Бібліотека вчителя» 

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

Обласна 
конференція з 
обміну досвідом 
роботи вчителів 
КДМС   
«Реалізація 
рішень Першого 

13 вересня 32 Сташенко М. О. – 
модератор заходу. 
Виступи: 
«Децентралізації 
освіти як інструмен-
тарію зміни її 
парадигми», 



Всеукраїнського 
з’їзду педагогів 
предметів 
духовно-
морального 
спрямування в 
освітньому 
процесі ЗЗСО» 

«Міжпредметні 
духовно-моральних 
компетентності 
початкової загальної 
освіти»; Рудь О. В. 
«КДМС як один із 
інструментаріїв 
формування життєвих 
компетентностей 
учнів нової 
української школи», 
«Конструювання 
КДМС». 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

Науково-
теоретичний 
семінар 
«Формування 
професійної 
компетентності 
педагогів» 

31 жовтня 24 Презентація 
«Професійна 
педагогічна 
компетентність: зміст 
та структура» 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 
 

Науково-
практичний 
семінар 
«Компетентнісно 
–орієнтований 
підхід   в 
реалізації змісту 
концепції «Нова 
українська 
школа»: 
управлінський 
аспект» (Камінь-
Каширський 
район)  

01 
листопада 

34 Виступ, діагностика.  

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 
 

Науково-
практичний 
семінар 
«Оцінювання 
якості провад-
ження  освітньої 
діяльності в 
умовах 
реформування 
освіти» 
(Заячицівська 
ЗОШ І-ІІ ст. 
Локачинського 
району) 

02 
листопада 

18 Виступ, презентація, 
діагностика, схеми. 

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

Науково-
практичний 
семінар для 
керівників 
освітніх установ 

06 
листопада  

 Напрацювання 
практичних 
рекомендацій 



«Контрольно-
аналітична 
діяльність 
керівника 
закладу освіти як 
умова 
забезпечення 
якості освіти» 
(Реалізація 
Концепції 
«НУШ»). 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 
 

Науково-
практичний 
семінар 
«Розвиток 
системи 
внутрішнього 
моніторингу 
якості освіти в 
умовах  
реформування 
галузі» 
(м. Ковель)  

06 
листопада 

42 Виступ, схеми. 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 
 

Науково-
практичний 
семінар 
«Контрольно-
аналітична 
діяльність 
керівника 
навчального 
закладу як умова 
забезпечення 
якості освіти» 
(Реалізація 
Концепції «Нова 
українська 
школа») для 
керівників 
закладів освіти 
(смт. Камінь-
Каширський)  

12 
листопада 

35 Виступ, презентація, 
інтелектуальні карти. 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 
 

Науково-
практичний 
семінар 
«Формування 
ключових 
компетентностей 
учнів як умова 
забезпечення 
якості освіти» 
(Реалізація 
Концепції «Нова 

20 
листопада 

40 Виступ, презентація, 
інтелектуальна карта. 



українська 
школа») для 
керівників 
освітніх установ 
(м.Ковель) 

Протягом року працівники Інституту взяли участь у 20 заходах 

П.І.П. 
 

Назва заходу Місце провед. Дата 
проведення 

 

Форма і 
результати 

участі 
Лук’янчук Г. Я. Науково-методичний 

семінар «Адаптація 
спадщини В. О. 
Сухомлинського до 
реалізації ідей Концепції 
«Нова українська 
школа»» 

КЗ «Луцька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів №19 
Луцької міської 
ради 
Волинської 
області» 

23 січня Виступ, 
збірка 
матеріалів 
семінару 

Рудь О. В.  Семінар-практикум 
керівників методичних 
об’єднань шкільних 
бібліотекарів «Шкільна 
бібліотека - центр 
духовно-морального 
становлення 
особистості» 

Волинська 
обласна 
бібліотека для 
юнацтва 

20 лютого Виступ: 
 Рудь О. В. 
«До 
відзначення 
1030-річчя 
Руси-
України» 

Турчик І. В. Обласний семінар-
практикум вчителів 
економіки «Скрайбінг як 
сучасна форма 
візуалізації навчального 
процесу на уроках 
фінансової грамотності 
та економіки» 

Комунальний 
заклад 
«Луцький НВК 
№ 26 Луцької 
міської ради 
Волинської 
області» 

22 лютого Виступ:  
«Візуалізація 
навчального 
матеріалу з 
використання
м 
відеоскрайбін
гу та 
фасилітації у 
професійній 
діяльності 
вчителів 
економіки». 

Вознюк В. С. Науково-теоретичний 
семінар для 
представників управлінь, 
відділів освіти та 
гуманітарних відділів 
ОТГ з теми: 
«Особливості 
управлінського 
супроводу ЗНО якості 
освіти в контексті 
реалізації Закону 
України «Про освіту» 

м. Луцьк, 
ВІППО 

02 березня Виступ з 
теми: 
«Нормативно
-правове 
забезпечення 
проведення 
ЗНО-2018» 

Турчик І. В. Міський семінар 
практичних психологів 

Центр 
практичної 

20 березня Виступ-
презентація: 



«Вирішення конфліктів в 
освітньому середовищі 
як складова формування 
корпоративної культури 
педагогів» 

психології і 
соціальної 
роботи 
Управління 
освіти Луцької 
міської ради, 
комунальний 
заклад 
«Луцький НВК 
№ 26 Луцької 
міської ради» 

«Рівні 
корпоративно
ї культури 
сучасного 
закладу 
освіти: 
психологічна 
детермінант» 

Вознюк В. С. Презентація «Календаря 
знаменних і пам’ятних 
дат Волині на 2018 рік»  

ВІППО 15 травня Обговорення 

Рудь О. В. 
Лук’янчук Г. Я. 
Вознюк В. С. 
Турчик І. В. 

Фестиваль інновацій 
«Інноваційна педагогіка 
в умовах реалізації 
Концепції «Нова 
українська школа»  

ВІППО 17 травня Лук’янчук Г. 
Я.: «Науково-
практичні 
аспекти 
реалізації 
компетентніс
ної 
парадигми  в 
умовах 
реформуванн
я української 
освіти» 
(виступи) 
Рудь О. В.: 
участь у 
роботі 
науково-
методичної 
студії 
«Якісна 
освіта у сфері 
здоров’я та 
безпеки» 
Турчик І. В. 
«Корпоратив
на культура – 
інноваційний 
інструмент 
педагогічного 
менеджменту 
в умовах 
становлення 
Нової 
української 
школи 
(результати 
експеримента
льного 
пошуку)». 



Сертифікати 
Лук’янчук Г. Я. 
Турчик І. В. 

Відкрите засідання 
кафедри педагогіки і 
психології «Наукова 
діяльність кафедри як 
ресурс 
конкурентоспроможності 
ВІППО в умовах 
реформування освіти» 

ВІППО 18 травня Участь в 
обговоренні 
проблемного 
питання 

Остапйовський 
І.Є. 

Круглий стіл 
«Університет 3.0 
Соціальна місія і 
реальність» 
  

СНУ ім. Лесі 
Українки 

 25 червня  Участь в 
обговоренні 
 

Рудь О. В. Школа молодого 
педагога ЗДО «Від 
„майданчика пригод“ 
до ігрових медіадидак-
тичних та технічних 
засобів формування 
життєвої компетентності 
дітей дошкільного віку»  

ВІППО 13 вересня Виступ  
Рудь О.В.  
«Медіаосвіта 
як напрям 
освітнього 
процесу 
в закладі 
дошкільної 
освіти» 

Рудь О. В. Обласний семінар-
практикум молодих 
учителів географії «Роль 
учителя як організатора 
навчально-пізнавальної 
діяльності учнів з 
освоєння змісту 
географії»  

ВІППО 23 вересня Виступ  
Рудь О.В.  
«Формування 
медіаграмотн
ості учнів 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти» 

Сташенко М. О. Нарада-семінар для 
методистів районних 
(міських) методичних 
кабінетів та працівників 
гуманітарних відділів 
ОТГ, які відповідають за 
стан математичної освіти 
"Особливості навчання 
предметам 
математичного циклу у 
старших класах закладів 
загальної середньої 
освіти в 2018/2019 н.р."   

Волинський 
обласний ліцей 
з посиленою 
військово-
фізичною 
підготовкою 
імені Героїв 
Небесної Сотні 

28 вересня Виступ  
Сташенко М. О. 

«Програма 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання з 
математики: 
вимоги до 
рівня 
загальноосвіт
ньої 
підготовки 
учасників»   

Остапйовський 
І.Є. 

Круглий стіл «Діалоги зі 
В. Сухомпинським» (до 
100-річчя від Дня 
народження В.О. 
Сухомлинського)  

СНУ ім. Лесі 
Українки 

03 жовтня  Участь в 
обговоренні 

Рудь О. В. Обласний постійно 
діючий семінар 
методистів з 

ВІППО 24 жовтня Виступ з 
елементами 
тренінгу  



природничих дисциплін 
та економіки Р(М)МК і 
спеціалістів ОТГ 
«Науково-методичний 
супровід розвитку 
індивідуального стилю 
професійної діяльності 
вчителів природничих 
дисциплін та економіки в 
умовах неперервної 
освіти» 

Рудь О. В.  
Формування 
медіаграмотн
ості 
педагогічних 
працівників 
та учнів 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти як 
вимога часу» 

Вознюк В.С. 
 

Обласна науково-
практична конференція 
«Педагогічна спадщина 
В.О.Сухомлинського в 
освітньому просторі 
Волині» - до 100-річчя 
від дня народження  

ВІППО 26 жовтня Участь 

Вознюк В.С. 
 

Авторські майстер-класи 
Большакової І. О. та 
Пристінської М. С. 
«Критичне мислення: 
дослідження медіа», 
«Інтегроване навчання: 
організаційно-методична 
структура «Щоденні 5»» 

м. Луцьк 
(видавництво 
«Ранок») 

31 жовтня Сертифікат 
(6год) 

Вознюк В.С. 
 

Науково – методичний 
семінар керівників ЗЗСО 
з теми: «ЗНО-2019: 
формат та особливості 
підготовки» 

м. Луцьк, 
ВІППО 

22 листопада 
 

Виступ «ЗНО 
в системі 
освітнього 
вимірювання 
в контексті 
реалізації 
Закону 
України «Про 
освіту». 

Остапйовський 
І.Є. 
Турчик І. В. 

Обласна науково-
практична конференція 
«Психологічна служба 
Волині: досвід та 
перспективи розвитку» 

ВІППО 29 листопада  
 

Виступ 
«Теоретико -
прикладні 
аспекти 
соціального 
супроводу 
сім’ї» 
Стаття 
«Тренінг 
«Серфінг 
управління» 
як 
інтерактивна 
форма роботи 
в діяльності 
практичного 
психолога» у 



збірнику 
матеріалів 

Вознюк В. С. Обласний семінар 
керівників закладів 
загальної середньої 
освіти з теми: 
«Інноваційне освітнє 
середовище – простір 
розвитку особистості» 

Опорний 
заклад освіти 
«НВК 
«Локачинська 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-
гімназія» 

30 листопада Виступ 
«Удосконале
ння 
освітнього 
менеджменту 
в умовах 
реформуванн
я галузі». 

 

5. Експертно-аналітична діяльність:  

а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, 

електронних та технічних засобів навчання тощо; 

б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, 

збірників, відгуки на автореферати тощо 

Експертиза дисертаційного дослідження Берладин Ольги Богданівни «Тенденції 

розвитку початкових шкіл сільської місцевості в Україні (друга половина хх – початок ххі 

століття)», на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 

 Остапйовський І. Є. 

Рецензія на комплексну контрольну роботу з навчальної дисципліни «Менеджмент 

вищої школи» магістерської програми «Педагогіка вищої школи» СНУ імені Лесі 

Українки. 

 Сташенко М. О. 

Рецензії на навчальні програми: 

Рецензії на програми спецкурсів: 

Відгуки та рецензії на магістерські роботи: 

Гич І.Я. «Становлення і розвиток зовнішньополітичних відносин України і 

Європейського Союзу» -  магістерська робота студента V курсу напряму підготовки 

6.030201 «Міжнародні відносини» Східноєвропейського національного університету ім. 

Лесі Українки. 

Федорук Ю.Л. «Електронні корпоративні комунікації (на прикладі Zoom Support) – 

магістерська робота студента УІ курсу (спеціальність 8.18010015 «Консолідована 

інформація») факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного 

університету ім. Лесі Українки. 

Тарасюк А.В. «Використання сучасних PR-технологій в передвиборчих кампаніях 

політичних діячів сучасності: порівняльний аналіз» - магістерська робота студентки УІ 



курсу (спеціальність 8.18010015 «Консолідована інформація») факультету міжнародних 

відносин Східноєвропейського національного університету ім.. Лесі Українки. 

 Вознюк В.С. 

Никитенка О. К. «Внесок Карла Більдта у сталий демократичний розвиток Швеції та 

політики Європейського союзу», студента VI курсу, напряму підготовки 7.030104 

«Політологія» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки . 

Новосада Р. І.  «Особливості партійної розбудови парламентських партій ФРН (2002-

2017 рр.)», студента VI курсу, напряму підготовки 7.030104 «Політологія» 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки . 

Бондарець А. Л. «Структурно-функціональний аналіз державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в структурі органів виконавчої влади», студентки спеціальності 

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

Східноєвпропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Жерухи С. В. «Сучасні підходи реформування державного управління в Україні», 

студентки спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» ОП «Державна 

служба» Східноєвпропейського національного університету імені Лесі Українки . 

Орєховської А. М. «Вплив громадського сектора на діяльність органів місцевого 

самоврядування», студентки спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» 

ОП «Державна служба» Східноєвпропейського національного університету імені Лесі 

Українки. 

Погонюк Н. В. «Органи державної влади Львівської області часів незалежності 

України», студентки спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» ОП 

«Державна служба» Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки. 

Симонович О. В. «Територіальна громада як базова одиниця місцевого 

самоврядування», студентки спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» 

ОП «Державна служба» Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки. 

Яновської І. О. «Особливості державного управління в Українській державі часів 

гетьмана Павла Скоропадського», студентки спеціальності 074 «Публічне управління та 

адміністрування» ОП «Державна служба» Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Михальчук О. В. «Інформаційний простір незалежної України: історія становлення» 

студентки VІ курсу спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна». 

 Корнейко А. О. 



Рецензії на дипломні роботи:  

Чак А.І. «Значення та досвід «кольорових»  революцій на пострадянському 

просторі» - бакалаврська робота студентки ІУ курсу напряму підготовки 6.030201 

«Міжнародні відносини» Східноєвропейського національного університету ім. Лесі 

Українки. 

Ничипорук Н.С. «Досвід сполучених Штатів Америки у забезпеченні інформаційної 

безпеки» - бакалаврська робота студентки ІУ курсу напряму підготовки 6.030201 

«Міжнародні відносини» Східноєвропейського національного університету ім. Лесі 

Українки. 

Воінкова А.О. «Особливості забезпечення інформаційної безпеки країн Європи» - 

бакалаврська робота студентки ІУ курсу напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні 

відносини» Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 

Гурський Т.В. «Особливості сучасних двосторонніх відносин Молдови та Румунії» - 

бакалаврська робота студента ІУ курсу напряму підготовки 6. 030201 «Міжнародні 

відносини» Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.           

Пархомей К.В. «Зовнішньополітичні інтереси Франції на сучасному етапі» бакалаврська 

робота студентки ІУ курсу напряму підготовки 6. 030201 «Міжнародні відносини» 

Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.  

Зеленська  А.А. «Сучасні геополітичні інтереси Сполученого королівства Великої 

Британії та ПівнічноїІрландіі» - бакалаврська робота студентки ІУ курсу напряму 

підготовки 6. 030201 «Міжнародні відносини» Східноєвропейського національного 

університету ім. Лесі Українки.  

Ковтонюк Р.В. «Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центрально-

Східної Європи»  - бакалаврська робота студента ІУ курсу напряму підготовки 6.030201 

«Міжнародні відносини» Східноєвропейського національного університету ім. Лесі 

Українки.  

Нагорна Т.В. «Особливості розвитку польсько-німецького транскордонного регіону» 

- бакалаврська робота студентки  ІУ курсу напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні 

відносини» Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Никитюк 

О.А. «Політика Європейського Союзу щодо охорони зовнішніх кордонів» - бакалаврська 

робота студентки ІУ курсу напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» 

Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 

Вознюк В.С. 
 



Савчук Б. А. «Тенденції та проблеми розвитку електронної комерції в Україні» 

студента ІІ курсу, спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна». 

Антонюк І. Б. «Напрями підвищення ефективності використання виробничих 

ресурсів підприємства» (на матеріалах ПАТ «Теремно Хліб») студентки V курсу, напряму 

підготовки 8050106 «Економіка підприємства» Луцького національного технічного 

університету. 

Турчик І. В. 

Відгуки та рецензії на бакалаврські роботи: 

Шкіль О. В. «Управління фінансовими правопорушеннями» (на матеріалах 

департаменту захисту економіки Національної поліції України) студента IV курсу, 

напряму підготовки 6030601 «Менеджмент і адміністрування» Луцького національного 

технічного університету.  

Семенюк В. В. «Економічна ефективність стратегії розвитку підприємства» (на 

матеріалах ПрАТ «Аграрний дім») студента IV курсу, напряму підготовки 6030504 

«Економіка підприємства» Луцького національного технічного університету. 

Садова С. О. «Економічне обґрунтування стратегічного розвитку підприємства» (на 

матеріалах ПАТ «Теремно Хліб») студентки IV курсу, напряму підготовки 6030504 

«Економіка підприємства» Луцького національного технічного університету. 

Савчук Ю. В. «Управління фінансовим потенціалом підприємства» (на матеріалах 

ПрАТ «Луцькавтодор») студентки IV курсу, напряму підготовки 6030601 «Менеджмент і 

адміністрування» Луцького національного технічного університету. 

Турчик І. В. 

Рецензії на навчальні та навчально-методичні та методичні посібники: 

Рецензія на навчальне видання «Практика з документаційного забезпечення 

управління: програма та методичні рекомендації» для студентів IV курсу напряму 

підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність (автор - кандидат історичних 

наук, доцент кафедри документознавства та музейної справи Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки Рябчикова Фаїна Денисівна) 

Рецензія на навчальне видання «Практикум за професійною кваліфікацією: програма 

нормативної навчальної дисципліни» підготовки магістра за освітньою програмою 

«Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління» спеціальності 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (автор - кандидат історичних наук, доцент 

кафедри документознавства та музейної справи Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки Рябчикова Фаїна Денисівна) 

Корнейко А. О. 



Рецензії на методичні рекомендації, збірники: 

Трачук Т. В. Збірник завдань для атестаційних письмових робіт з математики. 9 

клас (удосконалене) . – 120 с  

Бояркевич А. В. Формування соціальної компетентності при вивченні основ 

християнської етики  : методична розробка.  − 48 с. 

Антонюк Н. І. Посієш любов і проросте пошана : конспекти уроків з  основ 

християнської етики для 5 класу. – 68 с 

Бусько О. П. Духовно-моральне виховання на уроках основ християнської етики : 

методична розробка. – 52 с. 

Дончиць Л. Д. Різдво Христове. Дари Богові : дидактичні матеріали для початкової 

школи . – 84 с. 

 Хлуд Г. І. Формування духовно-моральної особистості молодшого школяра в 

сучасних умовах : методичний збірник. – 80 с. 

Лебедь Г. П.  Абетка чеснот (33 бесіди про моральні цінності для учнів початкових 

класів) : дидактичні матеріали. – 112 с. 

Круковець Л. В. Збірник цікавих матеріалів з курсу «Основи християнської етики» : 

дидактичні матеріали. – 88 с. 

Фіщук  Т.  Г. Щоб світилася добром і щастям дитяча душа : сценарії виховних 

заходів. −52 с. 

Карпук Т. В.Упровадження принципів гуманної педагогіки в практику роботи на 

уроках курсу «Християнська етика в українській культурі» : методичні рекомендації. – 40 

с. 

Герштанська Г. Є. Ключі до Біблії : дидактичні матеріали вчителю КДМС. – 104 с. 

 Інтегрування біблійних засад і духовно-морального компоненту до змісту навчальних 

дисциплін НУШ : Серія «Бібліотека вчителя» / упорядн. Рудь О. В. – Луцьк : ВІППО, 2018. – 96 с. 

Сташенко М. О. 

Морально-духовний потенціал творів зарубіжної літератури як засіб формування 

життєвих цінностей учнів: методичний порадник для вчителів зарубіжної літератури 

Луцького НВК-ЗОШ І-ІІ ступенів №10 – професійний ліцей/ Віннічук Г.А., Логанова І.В. -

Луцьк.- 2018.- 31с.  

Сприяння розвитку інноваційної особистості сучасного вчителя та учня через 

організацію дослідно-експериментальної діяльності закладу освіти: методична розробка 

/Михальчук О.Є., Кондратик Г.Я. -Луцьк.- 2018.- 45с.  

 Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальної 

середньої освіти Локачинськогорайону.: збірник інформаційно-аналітичних матеріалів / 



Р.С.Кутовий, Л.О.Приймачук, О.І.Савчук. За загальною редакцією канд. істор. наук, 

доцента кафедри менеджменту освіти ВІППО А.О.Корнейко -Луцьк.- 2018.- 38 с. 

Вознюк В. С. 

Рецензія на методичні рекомендації до індивідуальної роботи з дисципліни «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.). 

Рецензія на на навчально-методичну розробку «Історія України: джерела для 

самостійного вивчення курсу» (автор: к. іст. н., доцент кафедри туризму Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна» Кушпетюк О. І.) 

Рецензія на статтю «Формування соціальних компетентностей вихованців шляхом 

залучення їх до учнівського самоврядування» (автор - завідувач інструктивно-методичним 

відділом Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Сподарик С. О.). 

Корнейко А. О. 

Рецензія на методичні рекомендації «Учнівське самоврядування – шлях до творчої 

самореалізації особистості», автор-укладач Посполітак Л. Д.; 

Рецензія на методичну розробку «Школа повного дня як необхідна умова для створення 

простору вільної творчості педагогів та учнів». Автор-укладач: Кухарчук Лариса Василівна; 

Рецензія на методичну розробку «Творення дива на уроках образотворчого мистецтва у 

школі І ступеня». Автори: Кобилінська Н. Л., Мартинюк Л. П., Каращук Т. Ю., Фелісієнко В. І., 

Гриб Т. А.; 

Рецензія на методичну розробку «Світ дитинства». Автор-укладач: Кобилінська 

Наталія Леонідівна; 

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальної середньої 

освіти Локачинськогорайону.: збірник інформаційно-аналітичних матеріалів / Р.С.Кутовий, 

Л.О.Приймачук, О.І.Савчук. За загальною редакцією канд. істор. наук, доцента кафедри 

менеджменту освіти ВІППО А.О.Корнейко -Луцьк.- 2018.- 38 с 

Стежкою фізичних знань. Інформаційний дайджест: методична розробка/ Гут С. С. 

Лук’янчук Г. Я.. 

Управлінські студії: професійний стандарт вчителя початкових класів: методичні 

рекомендації / упорядн. О. В. Рудь, М. О. Сташенко. – Луцьк: ВІППО, - 2018. – 60 с. 

Управлінські студії: Концепція розвитку педагогічної освіти: методичні 

рекомендації» / упоряд. М. О. Сташенко, О. В. Рудь. – Луцьк: ВІППО, - 2018. – 56 с. 

Рецензія на збірку матеріалів психолого-педагогічних тренінгів «Формування 

емоційного інтелекту педагога. Конфліктостійкість» (упорядник І. В. Турчик). 



Остапйовський І.Є. 

Міщук Л. Й. Виховуємо патріотів на християнських світоглядних принципах : 

методична розробка . – 112 стор. 

Матушевська М. В. І зимовою порою славмо Бога з дітворою : методична 

розробка сценаріїв позакласних заходів, спрямована на національно-патріотичне та 

духовно-моральне виховання учнів. – 52 с.  

Нарольська С. В. Шляхами християнських чеснот : дидактичні матеріали до 

викладання КДМС. – 56 с. 

Жовнір О. А. Духовна скарбничка : методичні рекомендації до викладання основ 

християнської етики у початковій школі.-72 с. 

Ротченкова Н. І. Христові притчі : методичні рекомендації до викладання КДМС. 

– 52 с. 

Лопошук В. В. Методичні прийоми і форми роботи на уроках основ 

християнської етики : методичні рекомендації . – 96 с.  

Гончарова Н. І.  Основи християнської етики засобами театралізації : навчальна 

програма для гурткової роботи.  – 44 с. 

Скипальська Т. К. Біблійні сюжети у мистецтві : навчальний довідник .- 64 с. 

Дишко К. М., Круковець Л. В. Збірник цікавих матеріалів з курсу «Основи 

християнської етики» : збірник дидактичних матеріалів . – 88 с. 

Положевець Л. Ф. Використання методу аналогії на уроках Основ християнської 

етики : методичні рекомендації . – 80 с. 

Мельничук Л. А., Жук Н. А., Воробей Н.Ф. Скарбничка духовності. Збірник 

розробок конспектів уроків та позакласних заходів з курсів духовно-морального 

спрямування : методична розробка. – 124 с. 

Рудь О. В. 

Методика проведення Турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність» та 

економіка: методичні рекомендації/ Гребенюк Т. С.  

Турчик І. В. 

Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів, 

концепцій, положень тощо 

Навчальна програма спецкурсу «Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність 

вчителя Нової української школи» (укладачі: Сташенко М. О., Рудь О. В. - пр. № 5 від 

22.11) 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Рекомендаційні інструктивні листи методичного супроводу викладання КДМС. 

Протягом року, Рудь О. В. 



6. Формування  інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу 

V. Науково-методична діяльність 

1. Форми організації науково-методичної роботи 

№ 
з/п 

ПІБ працівника структурного 
підрозділу 

Кількісний прояв показника 

 Сташенко М. О. 13 
 Вознюк В. С. 5 
 Корнейко А. О. 5 
 Лук’янчук Г. Я. 3 
 Остапйовський І.Є. 1 
 Рудь О. В. 13 
 Турчик І. В. 3 

Протягом року працівники Інституту організовували роботу 1 постійно діючого 

семінару: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Корнейко А. О. 
  

 «Методичні 
засади 
типового 
алгоритму 
організації та 
проведення 
локальних 
моніторингових 
досліджень 
якості освіти» 
(для керівників 
закладів ЗСО та 
гуманітарних 
відділів ОТГ) 

вересень 36 Напрацювання 
практичних 
рекомендацій. 
Презентація 
«Моніторинг 
якості освіти в 
реалізації Закону 
України «Про 
освіту»» 
Інформація на 
сайті 

Протягом року працівники Інституту організували і провели 4 проблемних 
семінарів: 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків  

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 
 

Науково-
методичний 
семінар для 
керівників 
ЗЗСО. 
«Моніторингові 
дослідження як 
інструмент 
системи 
внутрішнього і 
зовнішнього 
забезпечення 
якості освіти» 

28 лютого-01 
березня 

23 Напрацювання 
практичних 
рекомендацій 

 Кафедра Обласний 30 жовтня 38 Сташенко М. О.  



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

проблемний 
семінар  
«Інтегрування 
біблійних засад 
і духовно-
морального 
компоненту 
до змісту 
навчальних 
дисциплін 
Нової 
української 
школи» 

– модератор 
заходу. 
Виступи: 
Сташенко М. О. 
«Духовно-
моральна 
складова 
аксіологічної 
парадигми 
НУШ»; Рудь О. 
В. «Інтеграція 
релігійного 
аспекту в освітній 
процес ЗЗСО». 
Інформація на 
сайті ВІППО  

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

Навчально-
методичний 
семінар «ЗНО–
2019: формат та 
особливості 
підготовки». 

22 листопада 50 Презентація 
«Особливості 
підготовки та 
організації 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання у 
2019 році». 
Виступ 
Лук’янчук Г. Я. 
«Особливості 
використання 
даних про 
результати ЗНО в 
контрольно-
аналітичній 
діяльності 
керівника закладу 
освіти» 
Інформація на 
сайт 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

«Роль 
керівника у 
формуванні 
організаційної 
культури 
закладу освіти» 
для керівників 
ЗЗСО 

29 листопада, 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
с. Печихвости 
Горохівського 
району 
Волинської 
області 

15  Анкетування 
керівників 
«Самоперевірка 
наявності 
управлінського 
потенціалу». 
ситуацій). Виступ 
 

Протягом року працівники Інституту організували і провели 4 семінарів-
практикумів: 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків  

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О., 

 «Особливості 
управління 
процедурами 
зовнішнього 

15 березня  35 Розробка 
методичних 
рекомендацій 



Лук’янчук Г. Я. тестування (на 
прикладі 
організації 
пробного ЗНО)». 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

«Роль науково-
методичної 
роботи в 
підвищенні рівня 
професійної 
підготовки 
вчителя» для 
педагогічних 
працівників 
ЗЗСО 

03 квітня 
ЗОШ І-ІІІ 
ступеня с. 
ЗОШ І-ІІІ 
ст. с. 
Боголюби 
Луцького 
району 
Волинської 
області 

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

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

«Організація 
моніторингових 
досліджень як 
засіб 
оперативного 
управління 
якістю освіти». 

25 жовтня  33 Напрацювання 
практичних 
рекомендацій 

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

«Формування  
духовного 

розвитку 
школярів 
засобами 
музичної 
культури» 
(на базі 

Столинсько-
Смолярської 
ЗОШ І–ІІ ст. 
Любомльської 
районної ради 
Волинської 
області 

13 грудня  Напрацювання 
практичних 
рекомендацій 

Протягом року працівники Інституту організували і провели 4 семінари-тренінги: 
№ 
з/
п 

Підрозділ, 
відповідальни

й 

Назва заходу Дата 
проведенн

я 

Кількіст
ь 

учасникі
в 

Форма підведення 
підсумків 

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

«Медіаосвіта 
та 
медіаграмотніс
ть вчителя 
Нової 
української 
школи» (у парт-
нерстві з АУП 
для педагогів-
організаторів 
області ) 

18 вересня 37 Виконання тестових 
завдань. 
Сертифікат учасника (8 
год) 

 Кафедра «Формування 19 вересня 34 Сташенко М. О.  – 



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

громадянської 
компетентності 
засобами 
медіаосвіти» 
(у партнерстві з 
АУП для 
вчителів 
Рожищенського 
р-ну) 

модератор заходу. 
Виступи з елементами 
тренінгу: 
Сташенко М. О.  
«Медіавиклики та основні 
принципи формування 
медіакомпетент 
ності»; 
РудьО.В.«Медіаграмотніс
ть і розвиток критичного 
мислення як 
інструментарій захисту 
від маніпулятивного 
впливу медіаконтенту» 

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

«Інтегрування 
медіаграмотнос
ті в сучасний 
освітній 
простір» (для 
керівників ЗО 
Ківерцівського 
р-ну). 

12 грудня 34  Вихідне анкетування. 
Інформація на сайті 

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

«Ефективна 
побудова 
процесу 
формування 
медіакультури 
в Новій 
українській 
школі» (для 
ЗДНВР ЗО 
Ківерцівського 
р-ну). 

26 грудня 18 Вихідне анкетування. 
Інформація на сайті 

Протягом року працівники Інституту провели 2 інструктивно-методичних  
нарад: 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальн

ий 

Назва заходу Дата 
прове 
дення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

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

«Підготовка до 
організації і 
проведення районних 
та обласного етапів 
Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель 
року – 2018 з 
предметів духовно-
морального 
спрямування» 

23 січня 28 Методичні 
рекомендації до 
організації роботи 

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

«Викладання КДМС 
та інтеграція 
християнських 
цінностей у 
навчальному 

04 
вересня 

21 Методичні 
рекомендації до 

організації роботи 



процесі» (до нового 
2018-2019 н.р.) 

 
Протягом року працівники Інституту провели 1 Інші заходи  
 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

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

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

14 січня 
Волинська 

ОДА 
 
 
 
 

30 серпня 
ВІППО 

 

12  
 
 
 
 
 
 

15 
 

Рудь О. В.  –
модератор заходів. 
Виступи: 
«Викладання 
КДМС: реалізація 
педагогіки 
партнерства – 
співпраця батьків, 
представників 
релігійних 
інституцій та 
працівників 
освіти» 
«Інтегрування 
біблійних 
ціннісних 
орієнтирів в 
освітній процес 
НУШ» 
Обговорення і 
узгодження 
реалізації  завдань 
духовно 
морального 
виховання 
Регіональної  
комплексної  
програми розвитку 
освіти Волині на 
2018-2022 рр. 
затвердженої 
рішенням 
Волинської 
обласної ради 
від 08.02.2018  
№18/8 

2. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи 

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

майстерні, лабораторії  тощо 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  

«Професійний 
саморозвиток 
вчителів 

26 вересня 
Луцький 
НВК № 9 

25 
 
 

Виступ:  
Сташенко М. О. 
«Професійна 



Сташенко М. О. математики в 
неперервній 
педагогічній 
освіти» 
(школа 
фахової 
майстерності) 

компетентність 
учителя – важлива 
складова якісної 
освіти» 
Методичні 
рекомендації на 
допомогу вчителю 
математики в 
організації навчання 
в контексті STEM-
освіти 

Авторські лабораторії 

Школа молодого педагога 

Протягом року працівники Інституту організували і провели 3  засідання школи 

молодого педагога (вихователя, психолога тощо): 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

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

«Особливості 
використання 
релігійного 
аспекту в 
освітньому 
процесі» 
(школа 
молодого 
педагога 
КДМС) 

15.03 
(ВІППО) 

 
20.05 (ВІППО 
- для вчителів 

Ківерцівського 
р-ну) 

 
12.10 

(ВІППО) 

22 
 
 
7 
 
 
 
 
9 
 

Тестовий 
контроль 

Школа резерву керівних кадрів закладів освіти 5 засідань 

№ 
за
/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

 
Назва заходу 

Дата 
проведенн

я 

К-сть 
учас- 
ників 

 
Форма 

підведення 
підсумків 

1. Кафедра 
менеджменту 
освіти.  
Вознюк В.С. 

ШРККЗО. Семінар з 
теми: «Наукова 
організація праці 
керівника освітнього 
закладу. Навчально-
педагогічна 
документація та 
вимоги до її ведення». 

16 лютого 
смт.Іваничі 

32  Анкетування 
визначення 
рівня 
сформованості 
професійної 
культури 
майбутнього 
керівника ЗО 

2. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

ШРККЗО. Семінар-
практикум з теми: 
«Маркетингова 
діяльність керівника 
сучасного закладу 
освіти в умовах 
реформування 
галузі». 

23 березня 
м.Нововол

инськ 

28  Діагностика 
знань з 
освітнього 
маркетингу 

3. Кафедра ШРККЗО. Науково- 18 травня 31  Розробка 



менеджменту 
освіти,  
Вознюк В.С. 

практичний семінар з 
теми: «Інноваційні 
технології в 
управлінській 
діяльності закладів 
освіти. Підготовка та 
проведення засідання 
педагогічної ради». 

смт.Іваничі методики 
«Здатність 
бути лідером в 
умовах 
реформування 
освіти». 

4. 
  

 
 
 
 
 

Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Вознюк В.С. 

Підсумкове заняття  
Школи резерву 
керівних кадрів 
закладів освіти міста у 
формі круглого столу 
з теми: «Закон 
України « Про освіту» 
та академічна, 
організаційна, 
фінансова і кадрова 
автономія закладів 
освіти».  

31 травня 
м.Нововол

инськ 
 
 
 

 

28  
 
 
 
 
 
 

 Підсумкове 
тестування. 

  
5. 

Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В.С. 

ШРККЗО. Семінар-
практикум з теми: 
«Комунікативна 
компетентність 
керівника закладу 
освіти. Конфлікти та 
шляхи їх вирішення». 

28 вересня 
смт.Іваничі 

23 Тестування на 
визначення 
самооцінки 
своїх 
комунікативних 
та 
організаторськи
х здібностей 

Обласна школа перспективного педагогічного досвіду 

Протягом року в Інституті працювало творчих груп, творчих майстерень 

зокрема: 

Творча група вчителів курсів духовно-морального спрямування «Кращі 

напрацювання педагогів Волині, що викладають КДМС», (24.05 (ВІППО) - результати 

роботи: визначення переможців ХІІІ обласної виставки дидактичних і методичних 

матеріалів  «Творчі сходинки педагогів Волині» у номінації «Етика. Предмети ДМС» - 

проведена експертиза 27 робіт). 

Травень, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

3. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників тощо 

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

фестивалю уроків курсів духовно-морального спрямування (ЗЗСО Волинської обл.). 

Січень, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

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

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» з предметів духовно-морального 

спрямування»  



 22-23 лютого, Сташенко М. О., Рудь О. В., ВІППО 

4. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності 

інтернатних закладів освіти 

5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

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

олімпіаді  «Юні знавці Біблії».  

29-30 березня; 27 квітня; 01 червня, Сташенко М. О., Рудь О. В. ,  

Національний Університет «Острозька академія» 

- Форми роботи: Сташенко М. О., Рудь О. В. - робота в складі оргкомітету та 

журі всеукраїнської олімпіади. Розробка завдань, укладання тестів на знання Біблії для 

різних вікових категорій учнів, консультування педагогів. XІ Всеукраїнська олімпіада 

«Юні знавці Біблії» проходила під загальною темою «Християнство – духовний вибір 

українського народу» (до 1030-ї річниці хрещення Руси-України). Конкурсна програма 

Олімпіади складалася із письмового (усного) тесту на знання Біблії; презентації творчих 

робіт та дослідження Святого Письма; тлумачення відомих біблійних віршів й висловів, 

які стали крилатими; виконання пісні (вірша, розповіді, гри на музичному інструменті 

тощо ).  

У ХІ Всеукраїнській олімпіаді  «Юні знавці Біблії» за результатами аналізу 

матеріалів, поданих на Олімпіаду, допущено до участі 303 учасники: діти дошкільного 

віку, учні 1-11 класів ЗОШ і ПТУ та студенти ВНЗ України із 21 області України. Заявки 

на участь не подали лише із Закарпатської, Житомирської, Кіровоградської областей 

України. Серед них 39 школярів з Волинської області, які вибороли 1 перше, 5 других та 6 

третіх місць (нагороджені дипломами); 4 відзнаки у  номінаціях (нагороджені грамотами).  

 

VІ. Навчально-методична діяльність 

1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 

педагогічних працівників 

Організація курсів підвищення кваліфікації учителів курсів морально-духовного 

спрямування (ВІППО: 19.03 - 30.03 –  31 слухач; 03.09-18.09 – 24 слухача). 

Навчальний процес забезпечували:  

–  10 працівників кафедр (з них: 9 кандидатів наук і 1 старший викладач); 

––  1 ВІППО (к.і.н., доцент, ректор) 

–  1 викл. Луцького педагогічного коледжу;  

– 3 член координаційної робочої групи представників ВРЦ і працівників освіти.  

Березень, вересень, 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. 

Для впровадження у навчальний процес за дистанційно-очною формою розроблено 

презентації до спецкурсу: «Формування корпоративної культури в навчальному закладі» 

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

діяльності». 

Протягом року, Турчик І. В. 

3. Методичне забезпечення навчального процесу 

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

року з предметів духовно-морального спрямування – 2018 

Квітень, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Лук’янчук Г. Я. Розвиток управлінської культури керівника освітнього закладу : 

методичні рекомендації – Луцьк : ВІППО, 2018. – 48 с. 

Квітень, Лук᾽янчук Г. 

Управлінські студії: професійний стандарт вчителя початкових класів : методичні 

рекомендації : Серія «Бібліотека вчителя»  

Жовтень, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Управлінські студії: Концепції розвитку педагогічної освіти : методичні 

рекомендації : Серія «Бібліотека вчителя»  

Жовтень, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Інтегрування біблійних засад і духовно-морального компоненту до змісту 

навчальних дисциплін НУШ : Серія «Бібліотека вчителя»  

Листопад, Сташенко М. О., Рудь О. В. 



Розроблено презентації: «КДМС- 2018 проблеми і напрацювання в області» «Основи 

релігієзнавства»; «Історичні аспекти розвитку християнства східного обряду 

(православ’я)». «Формування медіакомпетентності засобами критичного мислення»; 

«Медіаосвіта – виклик сучасного медіаконтенту». «Медіаосвіта як напрям освітнього 

процесу в закладі дошкільної освіти». «Медіаосвіта: від медіаграмотності до  

медіакомпетентності» 

Протягом року, Рудь О. В. 

Формування емоційного інтелекту педагога. Конфліктостійкість: зб. матеріалів 

психолого-педагогічних тренінгів / упорядн. І. В. Турчик. – Луцьк: Друк-Формат, 2018. – 96 с. 

Листопад, Турчик І. В. 

Організаційна культура як інструмент педагогічного менеджменту : збірка 

тестових завдань для слухачів курсів підвищення кваліфікації Волинського ІППО / 

укладач І. В. Турчик. – Луцьк: Друк-Формат, 2018. – 6о с. 

Грудень, 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 
проведен

ня 

Кіль
кість 
учасн
иків 

Форма підведення 
підсумків 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 

Засідання творчої 
групи педагогів, 
семінари, проблемні 
педради 
КЗ Луцький НВК ЗОШ 
- інтернат І–ІІІ 
ступенів – 
правознавчий ліцей з 
посиленою фізичною 
підготовкою 
Волинської області 

Щотижня  7-12 Схеми, діаграми, 
аналітичні довідки, 
статті, творчі роботи 
членів творчої 
групи, збірки 
матеріалів, таблиці, 
узагальнені дані 
діагностики, 
тезаурус, доповіді, 
відео презентації, 
інше. 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 

Засідання творчої 
групи педагогів, 
проблемні семінари, 
педради 
Комунальний заклад 
«Луцька вечірня 
(змінна) школа Луцької 
міської ради 
Волинської області»  

Щотижня 6-14 Діагностичні карти, 
схеми, блок-схеми, 
діаграми, творчі 
напрацювання 
членів ТГ, 
аналітичні 
матеріали, поради, 
рекомендації, 
презентації тощо  

 Кафедра 
менеджменту 

Система психолого-
педагогічних тренінгів 

січень-
жовтень 

75  Збірка матеріалів 
психолого-



освіти,  
Турчик І. В. 

у рамках постійно 
діючого семінару 
«Формування 
емоційного інтелекту. 
Конфлікто-стійкість» 
КЗ «Луцький 
навчально-виховний 
комплекс № 26 
Луцької міської ради 
Волинської області» 

 педагогічних 
тренінгів 
«Формування 
емоційного 
інтелекту педагога. 
Конфлікто-
стійкість» 
(упорядник Турчик 
І. В.). 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

Шкільна науково-
практичної 
конференції 
«Формування 
професійного іміджу 
сучасного педагога» 
КЗ «Луцький 
навчально-виховний 
комплекс № 26 
Луцької міської ради 
Волинської області» 

10 січня 
 

87 Тренінг методом 
арт-терапії – 
діагностика 
мікроклімату 
колективу в закладі 
освіти. 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С.  

Панорама 
нестандартних уроків 
«Розвиток 
інноваційного 
високоморального 
учня засобами 
навчального предмета» 
у НВК №10 м.Луцька 

23 січня     32  Розроблена 
пам’ятка «Духовно-
моральне 
виховання учнів 
засобами 
навчального 
предмета». 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Семінар класних 
керівників, класоводів 
НВК №10 м.Луцька з 
обміну досвідом 
роботи «Освітянські 
арабески»: «Єдність 
учителів, учнів, батьків 
у вихованні високомо-
ральної особистості» 

25 січня    37 Розроблена 
методика 
проведення бесід зі 
школярами на 
морально-духовну 
тематику. 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Тиждень презентації 
досвіду з морально-
духовного формування 
особистості школяра у 
НВК №10 м.Луцька 

05–09 
лютого 

        
36 

Розроблена система 
навчальних занять з 
елементами 
морально-
духовного 
виховання з 
української мови та 
обслуговуючої 
праці. 

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

 Засідання ініціативної 
групи ДЕР «Духовно-
моральне виховання як 
фактор формування 
життєвих 
компетентностей 

16 лютого 
 

11 Вироблення 
рекомендацій 
проведення 
науково-
методичного 
семінару 



школярів Зміст 
поняття духовна 
компетентність» 
(Столинсько-
Смолярська ЗОШ І–ІІ 
ст. Любомльської 
районної ради 
Волинської обл.) 

(дистанційне 
консультування 
організації і 
проведення, 
забезпечення 
матеріалами до 
роботи) 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 

Науково-практичний 
семінар 
«Впровадження 
дистанційної освіти в 
умовах інноваційного 
середовища вечірньої 
(змінної) школи»  
м. Луцьк 

01 
березня 

18 Рекомендації 
учасникам семінару 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Калейдоскоп творчих 
напрацювань учителів 
НВК №10 м. Луцька з 
морально-духовного 
виховання учнів 

13-14 
березня 

27 Методична 
розробка  
«Морально- 
духовне виховання 
учнів на уроках 
фізики» та 
методичні поради 
«Критерії 
морально-духовної 
вихованості 
старшокласників на 
уроках зарубіжної 
літератури»  

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 

Семінар-тренінг для 
членів творчої групи та 
керівників КЗ «Луцька 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ст. № 19» з теми 
«Я – українець: 
особливості 
ідентифікації у 
сучасному світі» 

19 
березня 

19 Інтелектуальні 
карти, рекомендації 
учасникам семінару 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

Міський семінар 
практичних психологів 
«Вирішення конфліктів 
в освітньому 
середовищі як 
складова формування 
корпоративної 
культури педагогів» 
КЗ «Луцький 
навчально-виховний 
комплекс № 26 
Луцької міської ради 
Волинської області» 

20 
березня 
 

40 Рекомендації 
психологічним 
службам закладів 
освіти щодо 
проведення 
тренінгів з 
педагогічної 
конфліктології. 

 Кафедра 
менеджменту 

Засідання педагогічної 
ради з питання «Стан 

04 квітня 
 

103 Обговорення 
результатів 



освіти,  
Турчик І. В. 

реалізації 
педагогічного 
експерименту» 
КЗ «Луцький 
навчально-виховний 
комплекс № 26 
Луцької міської ради 
Волинської області» 

поточного ІІ 
(формувального) 
етапу ДЕР 
«Формування 
корпоративної 
культури 
навчального 
закладу в умовах 
інноваційного 
освітнього 
простору». 

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

 Засідання педагогічної 
ради «Організація 
освітніх інновацій та 
дослідно-
експериментальної 
роботи в навчальному 
закладі» Столинсько-
Смолярської ЗОШ І–ІІ 
ст. Любомльської 
районної ради  

5 квітня 
 

16 Рішення 
педагогічної ради 
школи пр. № 6 від 

05.04.2018 

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

 Науково-методичний 
семінар «Духовно-
моральне виховання у 
ЗНЗ як один з факторів 
формування життєвих 
компетентностей 
школярів» (на базі 
Столинсько-
Смолярської ЗОШ І–ІІ 
ст. Любомльської 
районної ради 
Волинської обл.) 

20 квітня 
 

10 Круглий стіл. 
Презентація 
напрацювань у 
шкільній газеті 
(дистанційна 
участь) 

 

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

Спільне засідання 
творчих груп ДЕР 
«Узагальнення 
результатів І етапу 
ДЕР з проблеми 
«Духовно-моральне 
виховання як фактор 
формування життєвих 
компетентностей 
школярів» Столинсько-
Смолярської ЗОШ І–ІІ 
ст. Любомльської 
районної ради 
Волинської обл. 

 До 15 
травня 

 
 
 

16 Узагальнення 
діяльності, проект 
звіту про 
результати роботи І 
етапу ДЕР 
 (дистанційна 
участь) 
 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Засідання педагогічної 
ради НВК №10 
м.Луцька з питання 
«Про забезпечення 
реалізації завдань 
сучасної системи 

18 травня 91 Рішення 
педагогічної ради, 
про підтримку 
нової моделі 
управління 
навчальним 



освіти через дослідно-
експериментальну 
роботу з теми 
«Управління процесом 
морально-духовного 
виховання учнів в 
умовах інноваційного 
освітнього 
середовища» 

закладом, що 
дозволить 
підвищити рівень 
морально-
духовного 
виховання учнів. 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Засідання науково-
методичної ради НВК 
№ 10 м. Луцька. 
Підведення підсумків 
роботи педколективу з 
виконання завдань ІІ 
формувального етапу 
експерименту за 2017-
2018 н. р. 

23 травня 14 Діагностичний 
інструментарій 
(анкети, тестові 
завдання, методики 
спостережень) 
підсумкового 
дослідження 
морально-духовної 
вихованості 
школярів. 

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

 Психолого-
педагогічний семінар 
«Психологічні аспекти 
становлення духовних 
орієнтирів учнівської 
молоді» (на базі 
Столинсько-
Смолярської ЗОШ І–ІІ 
ст. Любомльської 
районної ради 
Волинської обл.)  
 

30 травня 
 

12 Тестовий зріз 
учасників ДЕР (за 
методикою 
«Ціннісні 
орієнтації»  
М. Рокіча) 
(дистанційнге 
консультування 
організації і 
проведення, 
забезпечення 
матеріалами до 
роботи) 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

Засідання міської 
школи резерву 
керівників ЗЗСО з 
питання «Дослідно-
експериментальна 
діяльність закладів 
освіти в умовах 
реформування системи 
овіти» КЗ «Луцький 
навчально-виховний 
комплекс № 26 
Луцької міської ради 
Волинської області» 

05 червня 
 

27 Методичні 
рекомендації 
«Основні складові 
успішної 
управлінської 
діяльності 
керівника»  

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

Засідання педагогічної 
ради «Реалізація ІІ 
формувального етапу 
ДЕР з теми «Духовно-
моральне виховання як  
фактор формування 
життєвих  
компетентностей 

27 серпня 
 

16 Рішення 
педагогічної ради 
прот.  
№ 11 від 27.08. 
 



школярів» Столинсько-
Смолярської ЗОШ І–ІІ 
ст. Любомльської 
районної ради 
Волинської обл. 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 

Проблемний семінар 
для членів творчої 
групи та керівників КЗ 
«Луцька 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ст. № 19» з теми 
«Розвиток критичного 
мислення як засіб 
формування 
медіакомпетентності 
учня»  

15 жовтня 16 Тезаурус з теми, 
аналітичні 
матеріали 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

Міський семінар 
заступників директорів 
«Менеджмент ЗЗСО: 
зміна концептуальних 
підходів до організації 
освітнього процесу» 
КЗ «Луцький 
навчально-виховний 
комплекс № 26 
Луцької міської 
Волинської області» 

19 жовтня 
ради  

27 Презентація 
розроблених 
моделей 
корпоративної 
культури: модель у 
метафорі «Дерева» 
та структурна 
модель 
«Багатошарова 
цибулина». 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 

Науково-практичний 
семінар «Роль фахової 
та методичної 
підготовки й 
професійної 
майстерності 
вихователів у 
створенні умов для 
розвитку соціальної та 
пізнавальної 
активності школярів» 
КЗ Луцький НВК ЗОШ 
– інтернат І–ІІІ 
ступенів – 
правознавчий ліцей з 
посиленою фізичною 
підготовкою 
Волинської області  

20 
листопада 

26 Рекомендації 
педагогам закладу 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Лук’янчук Г. Я. 

Семінар-тренінг 
«Медіаосвіта як ресурс 
розвитку медіакомпе-
тентності сучасного 
учня» в КЗ «Луцька 
вечірня (змінна) школа 
Луцької міської ради 
Волинської області»  

12 грудня 18 Рекомендації 
учасникам семінару 



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 

№ 
з/п 

Тема 
дослідження 

Навчальний заклад 
(навчальні 
заклади), ПІБ 
відповідального 
виконавця 

 Науковий 
керівник, 
координатор 
ІМЗО 

Наказ, 
яким 
затверд
жено 
експери
мент, 
строки 
проведе
ння 

Очікувані 
результати 

 «Стандартиза
ція наскрізної 
соціально-
психологічної 
моделі 
масового 
впровадження 
медіаосвіти у 
вітчизняну 
педагогічну 
практику» 
(Координато
р: Рудь О.В.) 

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

Науковий 
керівник 
експерименту: 
Любов 
Антонівна 
Найдьонова,  
доктор 
психологічни
х наук, член-
кореспондент 
Інституту 
соціальної та 
політичної 
психології 
НАПН 
України 

  

Наказ 
МОН 

України 
від 18 
серпня 
2017 
року  

№ 1199 
 

2017-
2022рр. 

 
 
 

Підвищення 
Медіакомпетен 
тності педагогів. 
Підвищення 
Рівня медіаграмо-
тності суб’єктів 
освітнього 
процесу 
Стратегія 
підготовки 
педагогічних 
колективів і 
батьків до 
впровадження 
медіаосвітніх 
інновацій 
Первинна 
підготовка 
педагогічних 
колективів 
до здійснення 
всеукраїнського 
експерименту 
Стандартизовані 
діагностичні 
методики для 
всеукраїнського 
експерименту 
Внесення змін 
До методичної 
Роботи з 
учителями 
за підсумками 
діагностики 
рівня 
медіакультури 
учнів 



б) регіонального рівня 

№
з/
п 

Тема 
дослідже
ння 

Навчал
ьний 
заклад 

Наказ, 
яким 
затвердж
ено 
експери 
мент 

Науков
ий 
керівни
к (ПІБ, 
посада, 
наук. 
ст., 
вчене 
звання) 

Наукови
й 
консуль 
тант 
(ПІБ, 
посада, 
вчене 
звання) 

Директор 
експери
менталь
ного ЗНЗ 
(ПІБ) 
 

Термін 
проведен
ня; етап 
експери
менту 
терміни 

Стислий 
зміст 
результатів 
(2-3 
речення) 

 

«Управл
іння 
проце-
сом 
моральн
о-
духовно
го 
вихован
ня учнів 
в умовах 
інноваці
йного 
освітньо
го 
середо-
вища» 

Комунал
ьний 
заклад 
«Луцьки
й 
навчальн
о-
виховни
й 
комплек
с 
«Загальн
оосвітня 
школа І-
ІІ ст.  
№10 – 
професій
ний 
ліцей 
Луцької 
міської 
ради» 

Наказ 
управлін
ня освіти 
і науки 
Волинськ
ої 
облдержа
дміністац
ії № 05 
від 05.01. 
2016 

Вознюк 
Василь  
Степан
ович, 
доцент 
кафедр
и 
менедж
-менту 
освіти, 
кандид
ат 
політич
них 
наук, 
доцент 

Ткачук 
Надія  
Михайлі
вна, 
проректо
р з 
наукової 
роботи 
ВІППО, 
кандидат 
педагогіч
них наук, 
доцент 
 
 

Михальч
ук Олег 
Євгено 
вич 

вересень 
2015 р. - 
червень 
2020 р. 
ІІ етап 
вересень 
2016 р.- 
червень 
2019 р. 

На другому 
(формувальн
ому) етапі 
дослідно-
експеримента
льна 
діяльність 
зумовила 
оновлення 
процесу 
управління 
закладом  і 
сприяла 
успішній 
розробці 
технології 
створення 
нової моделі 
його 
виховного 
простору; 
продовжено 
впровадженн
ня 
інноваційних 
елементів у 
навчально-
виховне 
середовище 
закладу: 
практичну 
апробацію, 
корекцію, 
системи 
методів, мето 
дик, 
інноваційних 
виховних 
технологій, 
що 
забезпечують 
реалізацію 
змісту 
дослідження; 
покращилися 
організаційно
-педагогічні 



умови 
підвищення 
якості 
освітніх 
послуг, що 
позитивно 
вплинуло на 
результативні
сть знань і 
умінь учнів 

 

«Форму
вання 
корпора
тивної 
культур
и 
навчаль
ного 
закладу 
в умовах 
інноваці
йного 
освітньо
го 
простор
у» 

Комунал
ьний 
заклад 
«Луцьки
й НВК 
№ 26 
Луцької 
міської 
ради 
Волинсь
кої 
області» 

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

Турчик 
Ірина 
В’ячес
лавівна
, 
доцент 
кафедр
и 
менедж
менту 
освіти 
ВІППО
, 
кандид
ат 
економ
ічних 
наук, 
доцент 

Андрейчи
н Світлана 
Ростиславі
вна, 
завідувач 
центру 
практикно
ї 
психології 
і 
соціальної 
роботи 
ВІППО; 
Матвійчук 
Ольга 
Степанів 
на, 
завідувач 
центру 
практикно
ї 
психології 
і 
соціальної 
роботи 
управлінн
я освіти 
Луцької 
міської 
ради 

Леуш Іван 
Олександр
ович, 
вчитель-
методист  

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

Вивчено 
теоретико-
методологіч
ні засади 
формування 
корпоративн
ої культури 
як 
інструменту 
педагогічно
го 
менеджмент
у. 
Розроблено 
теоретичні 
моделі 
корпоративн
ої культури 
закладу 
освіти: 
модель у 
метафорі 
«Дерева» та 
структурна 
модель 
«Багатошар
ова 
цибулина».  
Проведено 
систему 
психолого-
педагогічни
х тренінгів у 
рамках ДЕР. 
Розроблено 
методику 
діагностува
ння стану 
корпоративн
ої культури 
закладу 
освіти. 

 «Розвит
ок 

Луцький 
ліцей 

Наказ 
управ-

Лук’ян
чук Г. 

Корнейк
о А. О., 

Дудич 
Анатолій 

вересень 
2016 р. – 

Завершено І 
(концептуаль



соціальн
ої та 
пізнавал
ьної 
активнос
ті учнів 
шляхом 
впровад
ження 
акмеоло
гічних 
технолог
ій»  

Луцької 
міської 
ради 
Волинсь
кої 
області 
(Комуна
льний 
заклад 
Луцький 
НВК 
ЗОШ - 
інтернат 
І–ІІІ 
ступенів 
– 
правозна
вчий 
ліцей з 
посилен
ою 
фізично
ю 
підготов
кою 
Волинсь
кої 
області)  

ління 
освіти і 
науки 
Волин-
ської 
облдержа
дміністац
ії № 386  
від 05 
липня    
2016 р.  

Я., ст. 
виклад
ач 

к.іст.н., 
доцент 

Миколай
ович 

червень 
2021 р., ІІ 
(формува
льний) 
етап 

но-
прогностичн
ий) етап. 
Створено 
базу даних з 
науково-
теоретичних 
та наково-
методичних 
джерел з 
проблеми  
експеримента
льної роботи. 
Розроблено 
модель 
соціально 
активної 
особистості 
учнів І, ІІ, ІІІ 
ступенів 
школи. Звіт 
про 
завершення І-
го етапу 
заслухано на 
засіданні 
вченої ради 
ВІППО. 
Проводяться 
семінари, 
засідання 
творчої 
групи, 
майстер-
класи 
педагогами 
закладу з 
впровадженн
я 
акмеологічни
х технологій 
в практику 
роботи 
освітнього 
закладу. 

 

«Націон
альне 
вихован
ня 
особисто
сті в 
умовах 
полікуль
турного 
середови
ща» 

 

комунал
ьний 
заклад 
«Луцька 
загально
освітня 
школа І-
ІІІ 
ступенів 
№19 
Луцької 
міської 
ради 

Наказ 
управлін
ня освіти 
Волинськ
ої 
облдержа
дміністра
ції № 652 
від 
10.11.201
7 р.  

Лук’ян
чук Г. 
Я., ст. 
виклад
ач 

Корнейк
о А. О., 
к.іст.н., 
доцент 

Масиник 
Анжела 
Віталіївн
а 

вересень 
2017 –  

червень 
2022 
року І 
(діагност
ико-
концепту
альний) 
етап 

Опрацьовано 
нормативно-
правову базу 
з проблеми 
дослідно-
експеримента
льної роботи. 
Здійснюється 
укладання 
бази даних 
наково-
теоретичних 
та наково-



Волинсь
кої 
області»  

методичних 
джерел. 
Налагоджено 
співпрацю з 
громадським
и 
організаціями 
щодо 
проблеми 
дослідження. 
Розроблено 
систему 
критеріально
го 
оцінювання 
рівня 
національно 
на виховання 
учнів 
освітнього 
закладу. 
Проведено 
ряд 
методичним 
заходів з 
проблемного 
питання 
дослідження 

 

«Впрова
дження 

дистанці
йної 

освіти в 
умовах 

інноваці
йного 

освітньо
го 

середови
ща 

вечірньо
ї 

(змінної) 
школи» 

 
 

Комуна
льний 
заклад 

«Луцька 
вечірня 
(змінна) 
школа 

Луцької 
міської 

ради 
Волинсь

кої 
області» 

 

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

Лук’ян
чук Г. 
Я., ст. 
виклад
ач 

Корнейк
о А. О., 
к.іст.н., 
доцент 

Левченко 
Юрій 
Іванович 

вересень 
2017 – 

червень 
2022 
року 

 

Опрацьовано 
нормативно-
правові 
документи з 
дослідно-
експеримента
льної 
діяльності. 
Укладено 
базу даних 
наково-
теоретичних 
та наково-
методичних 
джерел з 
проблеми 
запроваджен
ня 
дистанційної 
освіти.  
Частково 
створена 
матеріальна 
база для 
запроваджен
ня дистанці-
йної освіти. 
Педагогамир
озроблено 
прогрмне 



наповнення 
змістом 
навчальних 
предметів 
для 
демстанційно
ї освіти  

 «Духовн
о-
моральн
е 
вихован
ня як 
фактор 
формува
ння 
життєви
х 
компете
нтностей 
школярі
в» 

Столин-
сько-
Смоляр-
ська 
загально
освітня 
школа  
І–ІІ ст. 
Любом-
льської 
район 
ної ради 
Волин-
ської 
області 

Наказ 
управлін
ня освіти 
і науки 
Волин 
ської 
облдерж 
адмініста
ції від 
 

Рудь 
О.В., 
ст. 
виклад
ач 
кафедр
и 
менедж 
менту 
освіти 
ВІППО 

Сташенк
о М. О., 
завідувач 
кафедри 
менеджм
енту 
освіти 
ВІППО, 
к.ф.-м.н., 
доцент 

Лопошук 
Олена 
Сергіївна 
директор, 
спеціа 
ліст 
першої 
кваліфіка
ційної 
категорії. 
 
 

Завершен
ня І 
етапу 
(діагност
ико-
конце-
птуаль 
ний) –– 
вересень 
2018 р. 
Початок 
реалізації 
ІІ етапу 
ДЕР 

Підбито 
підсумки 
реалізації І 
діагностико-
концептуальн
ого етапу, 
представлено 
Звіт на 
розгляд 
вченої ради 
ВІППО. 
Розроблено 
стратегію 
виконання 
програми та 
затверджено 
план заходів 
ІІ етапу ДЕР. 
Ухвалені 
відповідні 
управлінські 
рішення 

 

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): 

30 

2 електронні документи   

3 інформаційні системи   

4 електронні дидактичні демонстраційні матеріали  24 

5 комп'ютерний тест   2 

6 кількість діючих віртуальних педагогічних спільнот 3 

7 кількість діючих освітніх Інтернет-клубів  

8 кількість інших форм дистанційної освіти 
з них: 

1 

1. Науково-методичний супровід  учасників інформатизації освіти 

2. Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього простору регіону 

Сайти в районах, навчальних закладах 

        Адміністрування та наповнення сторінки «Кафедра менеджменту освіти» у структурі 

сайту ВІППО 

Протягом року, Сташенко М. О. 



Створення і наповнення медіаконтенту соціальної фейсбук-групи: Дискусійна 

панель «Актуальні питання освітнього менеджменту» 

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

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

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

Протягом року,  Рудь О. В. 

Поповнення відеотеки документальних фільмів із теми «Синтез наукової та 

релігійної картин світу». 

Протягом року, Рудь О. В. 

Створення електронної бази даних «Гуманітарні відділи ОТГ Волинської області». 

Протягом року, Корнейко А. О. 

Кількість матеріалів, кількість новин-  

48 на сайті «Християнська етика на Волині»; 317-постів. 

Робота сайту ВІППО 

Кількість матеріалів, кількість новин – 14 

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

2018 з предметів духовно-морального спрямування» 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2201 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

02.03 Вивчення курсів духовно-морального спрямування у закладах загальної 

середньої освіти http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2210  

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

27.03 Духовно-моральна освітня галузь у Державному стандарті початкової 

загальної освіти http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2246 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

30.03 ХІІІ всеукраїнський фестиваль-конкурс «Учитель року предметів духовно-

морального спрямування» http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2254 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

21.04 Шоста міжнародна науково-методична конференція «Національна розмова: 

розвиток медіаграмотності в Україні» http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2278 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

27.04 XІ Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії» 

 http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2296 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

10.05 Вшанували учасників конкурсу «Учитель року»  

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2304 



Сташенко М. О., Рудь О. В. 

31.05 VII Національний молитовний сніданок 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2328 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

24.06 Cпільне засідання кафедр освітнього менеджменту обласних ІППО 

(Волинського, Рівненського, Хмельницького) http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2348 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

26.06 Чотирнадцята Літня школа з медіаосвіти та медіаграмотності відбулася на 

Волині http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2350 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

13.09 - Відбулося засідання обласного постійно діючого семінару для керівників 

закладів освіти та представників гуманітарних відділів ОТГ 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2478 

Корнейко А. О.  

30.10 «Інтегрування біблійних засад і духовно-морального компоненту до змісту 

навчальних дисциплін (література, мова, історія, біологія, хімія, фізика, астрономія, 

географія тощо) Нової української школи» http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2431 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

12.11 Урочисте засідання Громадської ради МОН України з питань співпраці з 

Церквами та релігійними організаціями http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2457 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

22.11 - «Відбувся науково-методичний семінар «ЗНО-2019: формат та особливості 

підготовки»» http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2466 

Корнейко А. О. 

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

розвиток віртуальних педагогічних спільнот 

Створення, адміністрування і наповнення медіаконтенту соціальної фейсбук-групи: 

Дискусійна панель «Актуальні питання освітнього менеджменту» 

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

 

 Моніторинг якості освіти регіону 

1. Моніторинг освітньої діяльності: 

а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях;  

Координація заходів з реалізації у Волинській області Програми міжнародного 

оцінювання учнів (Programme for International Student Assessment) – PISA. 

 Протягом року, обласний координатор PISA Корнейко А. О. 



Участь у вебінарі «Міжнародне моніторингове дослідження PISA–2018 в Україні: 

основний етап» (організатори: МОН України, УЦОЯО) 

23 березня, Корнейко А. О. 

б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях;  

Всеукраїнський моніторинг якості початкової освіти. (Школа І-ІІ ст. с. Грибовиця, 

Іваничівського району)  

 19 квітня, Лук’янчук Г. Я. 

в) моніторингові та соціологічні  дослідження в регіоні 

2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 

Науково-методичний семінар-нарада для представників закладів освіти – учасників 

Міжнародного моніторингового дослідження PISA «PISA–2018: алгоритм роботи закладу 

освіти» 

27 березня, Корнейко А. О.  

3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

Інформаційні матеріали; таблиці 

 Інформаційно-видавнича діяльність 

Виставкова діяльність.  

Участь у ХІІІ обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі 

сходинки педагогів Волині» Сташенко М. О., Рудь О. В., Лук’янчук Г. Я.: 

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

року - 2018  з предметів духовно-морального спрямування» : На допомогу вчителю . 

Сташенко М. О.(голова ред. колегії); Рудь О.В. (упорядник)  – Луцьк : ВІППО, 2018.  

(Рудь О. В. Грамота ВІППО Наказ від15.05.2018 р. № 64 – од). 

Лук’янчук Г. Я. Розвиток управлінської культури керівника освітнього закладу : 

методичні рекомендації – Луцьк : ВІППО, 2018. – 48 с. 

              Видавнича діяльність за рік 

Працівники кафедри протягом року підготували та опублікували 40 наукових та 

науково-методичних праць 

Публікації  працівників кафедри  
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я по батькові Кількість публікацій Педагогічний 
пошук 

 Сташенко Михайло Олександрович 7 0 
 Вознюк Василь Степанович 4 1 

 Корнейко Алла Олександрівна 5 1 
 Лук’янчук Галина Ярославівна  4 0 
 Остапйовський Ігор Євгенович 7 0 
 Рудь Оксана Володимирівна  7 1 
 Турчик Ірина В’ячеславівна 6 1 

 



Видавнича діяльність кафедри за 2018 рік 

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

показника 
WoS   
 Scopus   
РИНЦ   
Google Scholar 1 
Інші (назви) Index Copernicus 1 

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

40     

монографії   

підручники  

посібники  2                            

навчально-методичні комплекси  

програми 2 

методичні рекомендації 8  

буклети  

наукові статті 21 

методичні статті 5 

інше 2                      

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

 
Посібники 

Менеджмент вищої школи . Педагогіка вищої школи: навчально-методичне 

забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, І. 

Остапйовського. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 39 – 49. 

 Менеджмент персоналу освітніх закладів і соціальних служб Соціальна робота : 

навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. 

ред. П. Гусака, Н. Корпач. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – С. 7 

– 19. 

Остапйовський І. Є. 

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

Нової української школи : навчальна програма спецкурсу / укладачі: Сташенко М. О., 

Рудь О. В. / – Луцьк : ВІППО, 2018. – 68 с. 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 



Методичні рекомендації 

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

року - 2018 з предметів духовно-морального спрямування» : На допомогу вчителю (з 

ел.додатком) / упоряд./вступ О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2018. – 100  с. 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Управлінські студії: професійний стандарт вчителя початкових класів : методичні 

рекомендації : Серія «Бібліотека вчителя» / упорядн. Сташенко М. О, Рудь О. В. – Луцьк : 

ВІППО, 2018. – 60с. 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Управлінські студії: Концепції розвитку педагогічної освіти : методичні 

рекомендації : Серія «Бібліотека вчителя» / упорядн. Сташенко М. О., Рудь О. В. – Луцьк : 

ВІППО, 2018. – 56 с. 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Інтегрування біблійних засад і духовно-морального компоненту до змісту 

навчальних дисциплін НУШ : Серія «Бібліотека вчителя» / упорядн. Рудь О. В. – Луцьк : 

ВІППО, 2018. – 96 с. 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

 Формування емоційного інтелекту педагога. Конфліктостійкість: збірка матеріалів 

психолого-педагогічних тренінгів / упорядн. І. В. Турчик. – Луцьк: Друк-Формат, 2018. – 96 

с.  

Організаційна культура як інструмент педагогічного менеджменту: збірка тестових 

завдань для слухачів курсів підвищення кваліфікації Волинського ІППО / укладач І. В. 

Турчик. – Луцьк: Друк-Формат, 2018 – 60 с. 

Лук’янчук Г. Я. Розвиток управлінської культури керівника освітнього закладу : 

методичні рекомендації – Луцьк : ВІППО, 2018. – 48 с. 

Квітень, Лук᾽янчук Г. 

Наукові статті 

Сташенко М. О. Організаційні стратегії як чинники розвитку організаційної 

культури керівника /М. О. Сташенко // Актуальні питання освітнього менеджменту: зб. 

наук. праць/ упорядн. М. О. Сташенко. – Луцьк : ВІППО, 2018. – С. 12-20 

Вознюк В. С. Співробітництво України та Республіки Польща у галузі науки та 

освіти в 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст./ Науковий збірник «Україна та Польща: минуле, 

сьогодення, перспективи» Східноєвропейського націон. університету ім. Лесі Українки. – 

2017.- Том 7.- с.55-65. 



Вознюк В.С. Професійна культура директора школи і його позитивний імідж / В. С. 

Вознюк // Актуальні питання освітнього менеджменту: зб. наук. праць/ упорядн. М. О. 

Сташенко. – Луцьк : ВІППО, 2018. – С. 27 – 35. 

Вознюк В.С. Вплив професійної культури керівника на якість здійснення 

маркетингової діяльності та формування іміджу закладу освіти // Теоретико-методичні 

засади формування корпоративної культури як інструменту педагогічного менеджменту в 
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галузі. /В.С.Вознюк // Педагогічний пошук: Науково-методичний вісник. – Луцьк: ВІППО, 

2018. - №2 (98) - С. 11 – 15. 

Корнейко А. О. Спроби детоталітаризації державного режиму в західноукраїнському 
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сучасному світі// Журнал – Переяслав-Хмельницький, 2018 – Вип. 9 (41), ч. 2. – С. 125 -
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м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 
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Додаток 1. Організаційна робота 

Наприклад: Протягом року підготовлено проекти наказів: 
Додаток 1. Організаційна робота. 

Протягом року підготовлено проекти наказів: 

Наказу управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації «Про проведення II 

(обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018 з предметів духовно-

морального спрямування» від 10.01.2018 р. № 11 (Рудь О. В.). 

Наказу управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації «Про підсумки 

проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018 з 

предметів духовно-морального спрямування» від 21.03.2018 р. № 159 (Рудь О. В.). 

Протягом року підготовлено проекти: 

Відповідь на запит Голови Громадської ради з питань співпраці з Церквами та 

релігійними організаціями В. С. Марущенка народного депутата України IV скликання до 

Голови Волинської облдержадміністрації В. П. Гунчика від 15.03.2018 р. № 01-09/18 (Рудь 

О. В.). 

Відповідь на запит Голови Громадської ради з питань співпраці з Церквами та 

релігійними організаціями В. С. Марущенка народного депутата України IV скликання 

про стан викладання КДМС у Волинській області від 26.10.2018 р. № 01-06/119 (Рудь О. 

В.). 

Проект резолюції, прийнятої учасниками засідання координаційної робочої групи 

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

рухів, та працівників освіти 30.08.2018 р. (Сташенко М. О., Рудь О. В.). 

Проект резолюції обласної науково-практичної конференції викладачів КДМС 

13.09.2018 р. (Сташенко М. О., Рудь О. В.) 

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

щодо відзначення 1030-річчя хрещення України-Руси» від 19.02.2018 р. № 21.1/10-338 

(Сташенко М. О. Рудь О. В.) 

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

до вивчення предметів духовно-етичного спрямування у 2017-2018 н. р.» від 22.05.2018 р.  

(Рудь О. В.). 

Членство  у редакційній колегії журналу «Педагогічний пошук» (Сташенко М. О., 

Вознюк В. С., Остапйовський І. Є.) 

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

Членство у вченій раді Волинського ІППО (Сташенко М. О., Вознюк В. С., Корнейко 

А. О., Турчик І. В.). 



Членство у науково – методичній  раді Волинського ІППО (Сташенко М. О.,  

Корнейко А. 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.). 

 

Додаток 4. Заходи в районах, містах, ОТГ області у 2018 році 

№ 
з/
п 

Район, місто, 
ОТГ 

Структурний 
підрозділ 
інституту 

Науково-
практич 
ні конфе-

ренції 

Педагогі
чні 

читання 

Круг 
лі 

столи 

Семінари 

 Горохівський Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   29.11 

 Камінь-
Каширський 

Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   01.11; 12.11 

 Ковельський Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   06.11; 20.11 

 Ківерцівський Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   12.12 

 Локачинський Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   02.11;  30.11 

 м. Луцьк Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   23.01; 22.02; 
20.03; 26.09; 
28.09; 

 Луцький Кафедра 
менеджменту 
освіти 

  19.04 03.04 

 Любомльський Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   13.12 

 Рожищенський Кафедра 
менеджменту 
освіти 

    19.09 

 

 
 

                    04 грудня 2018                                                             М. О. Сташенко 


