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Виконавець   Строк                                       
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про 

вико-
нання 

1 2 3 4 5 6 
1. Розробка навчальних програм та 

методичне забезпечення 
спецкурсів і лекцій: 

 науково-
педагогічні 
працівники 

кафедри 

Протягом 
року 

 

2. Систематичне оновлення 
навчально-методичного 
забезпечення дистанційної форми 
навчання з ліцензованих напрямів 

 науково-
педагогічні 
працівники 

кафедри 

Протягом 
року 

 

3.  Загальне редагування збірників 
інформаційно-аналітичних 
матеріалів моніторингових 
досліджень рівня навчальних 
досягнень учнів закладів загальної 
середньої освіти районів та 
об`єднаних територіальних громад 
Волинської області 

 Корнейко А. О. Протягом 
року 

 

4. Загальне рецензування методичних 
напрацювань педагогічних 
працівників області (за запитом)  

 Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

Протягом 
року 

 

5. Укладання методичних матеріалів 
для педагогів КДМС (за 
результатами обласного етапу ХІІІ 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року з предметів 
духовно-морального спрямування 
– 2018») 

 Рудь О. В., 
Сташенко М. О. 

Квітень  

6. Рецензування і упорядкування 
науково-методичного видання для 
педагогів КДМС (за результатами 
обласного етапу ХІІІ 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року з предметів 
духовно-морального спрямування 
– 2018») 

 Сташенко М. О. Квітень  

7. Укладання збірка науково-
методичних матеріалів 
«Особливості застосування 
дослідницько-пошукового 
методу навчання в сучасній 
школі» 

 Лук`янчук Г. Я. Травень  

8. Підготовка навчально-
методичного видання 
«Організаційна культура як 
інструмент педагогічного 
менеджменту. Збірка тестових 
завдань для слухачів курсів 

 Турчик І. В. Червень  



підвищення кваліфікації 
Волинського ІППО» 

9. Укладання та загальне редагування 
збірника матеріалів Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
«Формування професійної 
культури керівника навчального 
закладу в сучасному освітньому 
середовищі» 

 Сташенко М. О. Червень-
вересень 

 

10. Підготовка наукового видання 
«Теоретичне обґрунтування 
функцій менеджменту у 
науковому доробку Анрі 
Файоля» 

 Остапйовський 
І.Є. 

Вересень  

11. Упорядкування та рецензування 
методичних рекомендації для 
вчителів КДМС «Інтегрування 
біблійних засад і духовно-
морального компоненту до змісту 
навчальних дисциплін (література, 
мова, історія, біологія, хімія, 
фізика, астрономія, географія 
тощо) Нової української школи» 
серії «Бібліотека вчителя» 

 Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

Листопад  

12. Підготовка методичного видання 
«Формування емоційного 
інтелекту. Конфліктостійкість» 
(Матеріали психолого-
педагогічних тренінгів) 

 Турчик І. В. Грудень  

13. Інформаційне наповнення та 
систематичне оновлення сайту 
«Християнська етика на Волині» 
і сайту ВІППО 

 Рудь О. В. Протягом 
року 

 

14. Інформаційне наповнення та 
систематичне оновлення 
кафедральної сторінки сайту 
ВІППО 

 Сташенко М. О. Протягом 
року 

 

15. Поповнення відеотеки 
документальних фільмів із теми 
«Синтез наукової та релігійної 
картин світу» 

 Рудь О. В. Протягом 
року 

 

16. Наповнення сторінки новин 
сайту ВІППО 

 науково-
педагогічні 
працівники 

кафедри 

Протягом 
року 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


