
МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ 
№ 
з/п 

Теми Виконавці Строк 
проведення 

Відмітка 
про 

виконання 
1 2 3 4 5 
1. Школа резерву керівних кадрів (за планом 

роботи районного МК) (Іваничівський район) 
Вознюк В. С. Щоквартально  

2. Школа резерву керівних кадрів закладів освіти 
міста (за планом роботи міського МК) 
 (м. Нововолинськ) 

Вознюк В. С. Щоквартально  

3. Постійнодіюча школа «молодого педагога» 
вчителів КДМС «Особливості релігійного 
аспекту в освітньому  менеджменті» (ВІППО) 

Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

Щоквартально  

4. Онлайн-консультування керівників закладів 
освіти області (за запитом) 

науково-
педагогічні 
працівники 

кафедри 

Протягом 
року 

 

5. 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 

Протягом 
року 

 

6. Організація підвищення кваліфікації учителів 
курсів духовно-морального спрямування 

Рудь О. В. Протягом 
року 

 

7. Організація і проведення фестивалю уроків 
курсів духовно-морального спрямування 
(у співпраці із методистами РММК). 
 (ЗЗСО Волинської обл.)) 

Рудь О. В. Січень  

8. Проблемний семінар для керівників закладів 
загальної середньої освіти «Зовнішнє 
незалежне оцінювання як елемент системи 
якості освіти в реалізації концепції Нової 
української школи» (ВІППО) 

Корнейко А. О., 
Остапйовський 

І.Є., 
Турчик І. В. 

Січень  

9. Підготовка і проведення обласного етапу ХІІІ 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року з 
предметів духовно-морального спрямування 
– 2018» (ВІППО) 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

Січень- 
Лютий 

 

10. Настановча нарада «Викладання КДМС: стан, 
проблеми і перспективи» для методистів 
районних (міських) методичних кабінетів, що 
опікуються викладанням курсів 
«Християнська етика в українській культурі» 
та «Основи християнської етики» (ВІППО) 

Рудь О. В. Січень 
Вересень 

 

11. Проблемний семінар для керівників закладів 
професійно-технічної та вищої освіти 
«Зовнішні оцінні технології як інструмент 
моніторингу якості освіти в контексті 
реалізації Закону «Про освіту» (ВІППО)  

Корнейко А. О. Лютий  

12. Управлінська студія «Кроки реалізації Закону 
України «Про освіту» (ВІППО) 

Сташенко М. О. Лютий  

13. Підготовка команди волинських учасників ХІ 
Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії» 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

Лютий- 
Березень 

 

14. Семінар-практикум для педагогічних 
працівників закладів освіти на тему «Роль 

Турчик І. В. Березень  



науково-методичної роботи в підвищенні 
рівня професійної підготовки вчителя» (ЗОШ 
І-ІІІ ступеня с. Боголюби Луцького р-ну 
Волинської області) 

15. Науково-методичний семінар «Використання 
навчальної платформи Moodle в освітньому 
процесі» (ВІППО) 

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

Квітень  

16. Управлінська студія «Практики формування 
проектних команд та їх ефективної 
комунікації» (ВІППО) 

Сташенко М. О. Квітень  

17. Дискусійна панель «Кращі практики шкіл 
Волині» (ВІППО) 

Сташенко М. О. Травень  

18. Проблемний семінар для директорів закладів 
освіти на тему «Роль керівника у формуванні 
організаційної культури навчального 
закладу» (ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Печихвости 
Горохівського р-ну) 

Турчик І. В. Травень  

19. Постійно діючий проблемний семінар для 
представників районних відділів освіти та 
гуманітарних відділів ОТГ області 
«Методичні засади типового алгоритму 
організації та проведення локальних 
моніторингових досліджень якості освіти) 
(ВІППО) 

Корнейко А. О. Вересень  

20. Управлінська студія «Формалізування ідей 
проектів розвитку закладів освіти у 
покроковий план їх реалізації» (ВІППО) 

Сташенко М. О. Вересень  

21. Семінар-практикум для відповідальних за 
проведення МД області «Організація 
моніторингових досліджень як засіб 
оперативного управління якістю освіти» 
(ВІППО) 

Корнейко А. О., 
Лук`янчук Г. Я., 
Остапйовський 

І.Є. 
 

Жовтень  

22. Обласний проблемний семінар учителів 
КДМС «Інтегрування біблійних засад і 
духовно-морального компоненту до змісту 
навчальних дисциплін (література, мова, 
історія, біологія, хімія, фізика, астрономія, 
географія тощо) Нової української школи» 
(ВІППО) 

Рудь О. В., 
Сташенко М. О. 

 

Жовтень  

23. Управлінська студія «Організаційно-
педагогічні засади сервісного обслуговування 
закладів освіти в умовах децентралізації 
управління освітою» (ВІППО) 

Сташенко М. О. Листопад  

24. Дискусійна панель «Креативні підходи в 
управлінні закладом освіти» (ВІППО) 

Сташенко М. О. Грудень  

25. Вивчення стану та проблем викладання 
КДМС у районах (містах) із низьким % 
охоплення учнів (заклади освіти обл.) 

Рудь О. В. Протягом 
року 

 

 
 
 
 
 
 


