
НАУКОВА РОБОТА  
№ 
з/п 

Вид роботи Підсумковий 
результат 
(рукопис, 
друкована 

праця, обсяг, 
тираж тощо) 

Виконавець Строк 
виконання

Відмітка  
про 

виконання 

 

1 2 3 4 5 6  
1. Участь в розробці загальноінсти-

тутської науково-дослідної теми 
«Професійний розвиток педагогів в 
умовах освітнього середовища 
післядипломної освіти». 

 члени кафедри Протягом 
року 

  

2. Робота над науковою темою кафедри 
«Формування професійної культури 
керівника навчального закладу в 
сучасному освітньому середовищі». 

 члени кафедри Протягом 
року 

  

3. Робота над науковим дослідженням за 
темою «Політичний процес на західно-
українських землях у 1953–2010 рр.». 

 Корнейко А. О. Протягом 
року 

  

4. Робота членів кафедри над науково-
методичними проблемами: 

     

4.1   Організаційні стратегії управління як 
  техніки управлінської діяльності   
  керівника 

 
 
 
 
 
 
 
 

Публікації у 
наукових 
виданнях,  
участь у 
науково-

практичних 
конференціях, 

семінарах, 
круглих  

столах тощо 

Сташенко М. О.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протягом 
року 

  

4.2 Професійна культура керівника як 
передумова формування іміджу 
навчального закладу 

Вознюк В. С.   

4.3 Політико-правова культура як складова 
професійної культури керівника 
освітньої установи 

Корнейко А. О.   

4.4 Формування професійної культури 
керівника навчального закладу в 
умовах адаптивного управління 

Лук’янчук Г. Я.   

4.5   Професійний імідж керівника як  
  важлива складова управлінської  
  культури 

Остапйовський І. 
Є. 

  

4.6 Релігійний аспект в освітньому 
менеджменті. Інтеграція 
медіаграмотності в інформаційне 
забезпечення освітнього простору. 

Рудь О. В.   

4.7 Корпоративна культура як передумова 
забезпечення конкурентоспроможності 
навчального закладу. 

Турчик І. В.   

5. Наукове керівництво дослідно-
експериментальною роботою з теми  
«Управління процесом морально-
духовного виховання учнів в умовах 
інноваційного освітнього середовища» 
на базі комунального закладу 
«Луцький НВК загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей 
Луцької міської ради» (вересень 2015р. 
– червень 2020 р.) 

Вознюк В. С. Протягом 
року 

  



6. Наукове керівництво дослідно-
експериментальною роботою з теми 
«Розвиток соціальної та пізнавальної 
активності учнів шляхом 
впровадження акмеологічних 
технологій» на базі Луцького НВК 
ЗОШ - інтернат І–ІІІ ступенів – 
правознавчий ліцей з посиленою 
фізичною підготовкою Волинської 
області (вересень 2016 р. – червень 
2020 р.) 

          керівник:  
Лук’янчук Г. Я.,

консультант: 
  Корнейко А. О. 

 

Протягом 
року 

  

7. Наукове керівництво дослідно-
експериментальною роботою з теми 
«Впровадження дистанційної освіти в 
умовах інноваційного освітнього 
середовища вечірньої (змінної) школи» 
на базі комунального закладу «Луцька 
вечірня (змінна) школа Луцької міської 
ради» (вересень 2017 р. – червень 2022 
р.) 

 керівник: 
Лук’янчук Г. Я.,

консультант: 
Корнейко А. О. 

Протягом 
року 

  

8. Наукове керівництво дослідно-
експериментальною 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» (вересень 2017 р. – червень 
2022 р.) 

 керівник: 
Лук’янчук Г. Я.,

консультант: 
Корнейко А. О. 

Протягом 
року 

  

9. Наукове керівництво дослідно-
експериментальною роботою з теми 
«Формування корпоративної культури 
навчального закладу в умовах 
інноваційного освітнього простору» на 
базі комунального закладу «Луцький 
НВК №26 Луцької міської ради 
Волинської області» (грудень 2016 р. –
серпень 2021 р.) 

 керівник:  
Турчик І. В. 

Протягом 
року 

  

10. Наукове керівництво дослідно-
експериментальною роботою 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 (вересень 2017 р. –
серпень 2022 р.) 

 керівник: 
Рудь О. В., 

консультант: 
Сташенко М. О. 

 
 
 

Протягом 
року 

  

11. Участь в Internet – конференціях та 
конференціях  УМО 

 члени кафедри Протягом 
року 

  

 
 
 
 
 


