
НАУКОВІ ЗАХОДИ 
№ 
з/п 

Теми Виконавці Строк 
проведення 

Відмітка 
про 

виконання 
1 2 3 4 5 
1. Науково-практичний семінар «Контрольна 

аналітична діяльність керівника закладу 
освіти як умова забезпечення якості освіти» 
(Реалізація Концепції «Нова українська 
школа») для керівників освітніх установ 
(м. Ковель) 

Лук`янчук Г. Я., 
Корнейко А. О. 

Лютий  

2. Науково-практичний семінар «Формування 
ключових компетентностей учнів як умова 
забезпечення якості освіти» (м. Ковель) 

Лук`янчук Г. Я. Березень  

3. Обласний круглий стіл учителів КДМС 
«Духовно-моральна освітня галузь у 
Державному стандарті початкової загальної 
освіти» за участі координаційної робочої 
групи представників ВРЦ (ВІППО) 

Рудь О. В., 
Сташенко М. О. 

Березень  

4. Науково-теоретичний семінар для 
представників районних відділів освіти та 
гуманітарних відділів ОТГ області 
«Особливості управлінського супроводу 
зовнішнього незалежного оцінювання якості 
освіти в контексті реалізації Закону «Про 
освіту» (ВІППО) 

Корнейко А. О. Березень  

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

Лук`янчук Г. Я. Травень  

6. Міжнародна конференція «Актуальні 
проблеми педагогічної освіти» (СНУ імені 
Лесі Українки) 

науково-
педагогічні 
працівники 

кафедри 

Травень  

7. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Формування професійної 
культури керівника навчального закладу в 
сучасному освітньому середовищі» (ВІППО) 

науково-
педагогічні 
працівники 

кафедри 

Червень  

8. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Духовно-моральне виховання 
дітей та молоді. Вітчизняний та зарубіжний 
досвід» (Національний університет 
«Острозька академія») 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

22.06  

9. Науково-теоретичний семінар «Формування 
професійної компетентності вчителів» 
(ВІППО) 

Корнейко А. О. Жовтень  

10. Педагогічні читання, присвячені науковій 
спадщині В. О. Сухомлинського  
(СНУ ім. Лесі Українки) 

науково-
педагогічні 
працівники 

кафедри 

Жовтень  



11. 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) 

Лук`янчук Г. Я. Листопад  

12. Постійно діючий науковий семінар «Сучасні 
тенденції підготовки науково-педагогічних 
кадрів в умовах глобалізаційних освітніх 
процесів» (ВІППО) 

Корнейко А. О. Листопад  

13. Міжнародне моніторингове дослідження 
PISA – 2018 – (Програма міжнародного 
оцінювання учнів / Programme for 
International Student Assessment) 

Корнейко А. О. Протягом 
року 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


