
Міністерство освіти і науки України 
Управління освіти, науки та молоді 

Волинської обласної державної адміністрації 
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План роботи 
кафедри менеджменту освіти 

Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти 

на 2020 рік 
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Вступ 
 

І. Організаційно-керівна діяльність  
1. Структура закладу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Засідання вченої ради 

№ 
з/п 

Тема Термін 
проведення 

Відповідальний Примітка 

1. Про завершення дослідно-
експериментальної роботи у 
комунальному закладі «Луцький 
навчально-виховний комплекс 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
№10 – професійний ліцей Луцької 
міської ради» з теми «Управління 
процесом морально-духовного 
виховання учнів в умовах 
інноваційного освітнього 
середовища» 

Травень Вознюк В. С.  

2. Про реалізацію ІІ (формувального) 
етапу дослідно-експериментальної 
роботи за темою «Формування 
корпоративної культури навчального 
закладу в умовах інноваційного 
освітнього простору» на базі 
комунального закладу «Луцький 
НВК №26 Луцької міської ради 

Травень Турчик І. В.  
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Волинської області». 
3. Про реалізацію ІІ (формувального 

етапу) дослідно-експериментальної 
роботи з теми 
«Розвиток соціальної та пізнавальної 
активності школярів шляхом 
впровадження акмеологічних 
технологій» 
на базі комунального закладу 
«Луцький правознавчий ліцей 
Луцької міської ради Волинської 
області» 

Вересень Лук’янчук Г. Я.  

4. Про реалізацію ІІ (формувального) 
етапу дослідно-експериментальної 
роботи з теми «Духовно-моральне 
виховання як фактор формування 
життєвих компетентностей 
школярів» на базі Столинсько-
Смолярської гімназії Рівненської 
ОТГ Волинської області  

Вересень Рудь О. В. 
 

 

 
3. Засідання науково-методичної ради 

№ 
з/п 

Тема Термін 
проведення 

Відповідальний Примітка 

1. «Особливості організації в ЗО 
Волинської області міжнародного 
моніторингового  дослідження 
PISA» 

Квітень Корнейко А. О.  

 
 
ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних 

програм 
1. Державні програми 

№ 
з/п 

Назва документу Відповідальний Форма звіту Примітка 

1. Національна стратегія 
розвитку освіти в 
Україні на період до 
2021 року (Указ 
Президента України 
від 25.06.2013 року № 
344/2013). 

Науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри 
менеджменту 
освіти. 

Програми заходів  

2. Про Стратегію 
національно-
патріотичного 
виховання дітей та 
молоді на 2016–2020 
роки (Указ Президента 
України № 580/2015 
від 13.10.2015). 

Рудь О. В. 
 
 
 
 
Корнейко А. О. 

Програми заходів. 
Інформація на сайті 
ВІППО; 
Укладання методичних 
рекомендацій. 
Запровадження 
навчальної дисциплін 
«Політологічна 
пропедевтика для 
педагогів» (оволодіння 
основними політичними 

 

3. Концепція 
національно-
патріотичного 
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виховання дітей і 
молоді (наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 641 
від 16.06.2015). 

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). 

4. Концепція 
впровадження 
медіаосвіти в Україні 
(Нова редакція) 
(схвалено постановою 
Президії НАПН 
України від 21 квітня 
2016 р. № 1-2/7-110). 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

Інформація на сайті 
ВІППО; 
Укладання розробка 
дидактичних матеріалів 

 

5. Концепції реалізації 
державної політики у 
сфері реформування 
загальної середньої 
освіти “Нова 
українська школа” на 
період до 2029 року 
(Розпорядження  
Кабінету Міністрі 
України  від 14 грудня 
2016 р. № 988-р). 

Науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри 
менеджменту 
освіти 

Науково методичний 
супровід дисциплін 
кафедри. 
Остапйовський І.Є. - 
стаття «Актуальність ідей 
В.О. Сухомлинського в 
контексті Нової 
української школи». 
Лук’янчук – Програма 
заходів. 
Програма навчально-
методичного семінару 
«Удосконалення 
професійних 
компетентностей – шлях 
до реалізації Концепції 
«Нова українська школа» 

 

6. Концепція розвитку 
громадянської освіти в 
Україні (схвалено 
розпорядженням 
Кабінету Міністрів 
України від 3.10.2018 
р. № 710-р) 
 

Корнейко А. О. Впровадженyня в 
навчальний процес 
спецкурсу «Політико-
правові знання в 
структурі професійної 
компетентності педагога» 
(мета - розвиток 
громадянської 
компетентності сучасного 
вчителя, зорієнтованої на 
розуміння та сприйняття 
власної громадянської 
(державної) 
ідентичності). 

 

7. Типова освітня 
програма організації і 
проведення 
підвищення 

Науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри 

Програми заходів 
Програма тренінгу 
«Серфінг управління як 
інноваційний ресурс в 
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кваліфікації керівних 
кадрів закладів 
загальної середньої 
освіти відповідно до 
вимог Концепції «Нова 
українська школа» 
(Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 13.12.2018 року № 
1392). 

менеджменту 
освіти 

роботі керівника закладу 
освіти». 
Програма навчально-
методичного семінару 
«Облікова політика 
закладу загальної 
середньої освіти та її 
вплив на ефективність 
прийняття управлінських 
рішень». 
Навчально-методичний 
семінар «Фінансово-
економічна автономія 
закладу загальної 
середньої освіти – від 
задуму до успішного 
втілення» 

8. 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») 

Корнейко А. О. Доповідь на науково-
методичній раді ВІППО 
(квітень) 
Звіт про організацію та 
адміністрування 
процедур пілотного етапу 
Міжнародного 
дослідження PISA-21 у 
закладах освіти 
Волинської області  

 

 
2. Регіональні програми 

 
№ 
з/п 

Назва документу Відповідальний Форма звіту Примітка 

 Регіональна 
комплексна програма 
розвитку освіти 
Волинської області на 
2018-2022 рр. (додаток 
6, п. 1.1.1; п. 2.4.1) 

Науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри 
менеджменту 
освіти 

Індивідуальні звіти щодо 
забезпечення 
підвищення рівня 
фахової компетентності  
керівників, педагогічних 
працівників ЗЗСО. 
Рудь О. В. – Аналітична 
довідка членам ВРЦ. 

 

 
 
 
 
ІІІ. Наукова діяльність 

2. Науково-дослідні теми кафедр, лабораторій/ науково-методичні теми відділів 
 

№з
/п 

Тема Назва структурного 
підрозділу 

Примітка 

 Формування професійної Кафедра менеджменту  
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компетентності керівника 
закладу освіти в умовах змін 

освіти 

3. Масові науково-практичні заходи 

3.1. Міжнародного, всеукраїнського рівнів 

№
з/п 

Тема Місце та 
термін 

проведення 

Обгрунтування 
доцільності, цільова 

група 

Результат Відпові 
дальний 

Примі
тка 

1. Формування 
професійної 
компетентно
сті керівника 
закладу 
освіти в 
умовах змін 

Інтернет-
конференц
ія, 
травень 

Моделювання 
модернізації системи 
управління ЗЗСО. 
Науково-педагогічні 
працівники кафедр 
управління освітою 
ОІППО (Луцьк –
Хмельницький –
Рівне). Керівники 
ЗЗСО. 

Започаткуван
ня наукової 
теми 
кафедри. 
Укладання 
збірника 
матеріалів 
конференції 

Сташенко 
М. О. 

 

 
3.2. Регіонального рівня 
№
з/п 

Тема Місце та 
термін 
проведення  

Обгрунтування 
доцільності, 
цільова група 

Результат Відпові 
дальний 

Приміт
ка 

1. «Аксіологічний  
аспект  
гуманітарної  
парадигми  освіт
нього 
середовища 
НУШ» (науково-
практична 
конф.) 

ПШ ЗОШ  
І-ІІІ ст. 
«Скарбниця 
мудрості», 
квітень 

Формування 
духовних, 
загальнокуль 
турних 
компетентносте
й, реалізація 
рішень КРГ 
ВРЦ і ПО. 
Вчителі КДМС 

Поширення 
інноваційних 
напрацювань. 
Укладання 
методичних 
рекомендацій 

Рудь О. В.  

2. «Моніторинг 
якості освіти в 
умовах 
модернізації 
освітнього 
простору» 
(науково-
практичний 
семінар) 

ВІППО, 
квітень 

Пошук ресурсів 
для формування 
внутрішньої 
системи 
забезпечення 
якості освіти у 
закладі 
загальної 
середньої 
освіти. 
Керівники ЗЗСО 

Науково-
практичне 
обгрунтування 
можливостей 
використання 
моніторингових 
процедур у 
фомуванні 
внутрішньої 
системи якості в 
закладах освіти. 

Корнейко 
А. О.,   

 

3.  «Розвиток 
системи 
забезпечення 
якості освіти в 
ЗЗСО» 
(круглий стіл) 

ВІППО, 
жовтень 

Потреба 
розбудови 
системи 
забезпечення 
якості освіти. 
Представники 
районних 
відділів освіти 
та гуманітарних 
відділів ОТГ 

Ознайомлення 
з механізмом 
імплементації 
ст. 41 Закону 
України  
«Про освіту». 

Лук’янчук 
Г. Я., 
Корнейко 
А. О. 
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області. 
Керівники ЗЗСО 

 
ІV. Науково-методична діяльність 

1. Масові науково-методичні заходи міжнародного та всеукраїнського рівнів 

№ 
з/п 

Тема Місце та 
термін 

проведення 

Обгрунтування 
доцільності, 

цільова група 

Результат Відповідаль
ний 

Приміт 
ка 

1. XV 
Всеукраїнськи
й фестиваль-
конкурс 
«Вчитель року 
з предметів 
духовно-
морального 
спрямування» 

НУ 
«Острозька 
академія» 
26-27.03 

Робота над 
формуванням 
духовних 
загальнокульту
рних 
компетентност
ей.Презентація 
досягнень 
вчителів 
КДМС. 
Реалізація 
завдань 
Регіональної  
комплексної 
програми. 
Вчителі КДМС 

Формуванн
я духовних 
загальноку
льтурних 
компетентн
остей. 
Поширення 
інноваційн
ого 
педагогічно
го досвіду 
вчителів 
КДМС. 
Інформація 
на сайті  

Сташенко 
М. О. 
Рудь О. В. 

 

2. ХІІІ 
Всеукраїнська 
олімпіада 
«Юні знавці 
Біблії» з 
міжнародною  

НУ 
«Острозька 
академія» 
24.04 
15.05 

Реалізація 
педагогіки 
партнерства 
(рішень КРГ  
ВРЦ та ПО). 
Презентація 
навчальних 
досягнень  
волинської 
команди 
учасників. 
Реалізація 
завдань 
Регіональної  
комплексної 
програми.  
Вчителі КДМС 

Діагности
ка рівня 
знань 
учасників 
олімпіади. 
Інтегруван
ня 
християн 
ських 
принципів 
в освітній 
процес. 

Сташенко 
М. О. 
Рудь О. В. 

 

2. Форми організації науково-методичної роботи 

2.1. Форми організації науково-методичної роботи з працівниками методичних служб  

№ 
з/п 

Тема Місце та 
термін 

проведення 

Цільова 
група 

Результат Відповідальний При
мітк

а 
1.  «Формування 

медіакомпетентностей 
вчителя 
 Нової української 
школи» 

ВІППО Представники 
Р(М) МК,  

працівники ОТГ

Сертифікат Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 
Поліщук Н. А. 
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(навчальний тренінг) 
2. «Методичні засади 

організації та 
проведення 
моніторингових 
досліджень якості 
освіти» 
(навчальний семінар) 

ВІППО, 
листопад 

Представники  
методичних 
служб 
районних 
відділів 
освіти та 
гуманітарних 
відділів ОТГ 
області 

Розробка 
типового 
алгоритму 
моніторинг
у якості 
освіти   

Корнейко А. О.  

2.2. Форми організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками 

(Семінари, тренінги, школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні 

школи методиста, школи молодого керівника, творчі майстерні, лабораторії тощо). 

№ 
з/п 

Тема Місце та 
термін 

проведення 

Цільова 
група 

Результат Відповідальн
ий 

Примі
тка 

1. «Інтегрування 
медіаосвіти у 
навчальне 
середовище» 
(навчальний 
семінар-
практикум) 

Луцький 
НВК № 26 

січень 

Вчителі  
української 
мови і л-ри 

Презентація і 
подальше 
застосування 
практичних 
кейсів 

Рудь О. В.  

2. «Зовнішнє 
незалежне 
оцінювання 
якості освіти в 
реалізації 
концепції нової 
української 
школи: 
проблеми та 
перспективи» 
(навчально-
методичний 
семінар) 

ВІППО, 
січень 

Керівники 
ЗЗСО  

Презентація 
«ЗНО 2020-
2021: 
проблеми та 
перспективи» 
Вдосконалення   
вмінь 
оцінювально-
аналітичної 
діяльності 
щодо аналізу 
якості роботи 
закладу  

Корнейко А. О.  

3. «Медіаосвіта та  
медіаграмотніс
ть: освітні 
категорії та 
виклик часу» 
(навчальний 
тренінг) 

м. Горохів, 
січень 

Педагогічні 
працівники 

району 

Формування 
медіакомпетен
тностей. 
Презентація і 
подальше 
застосування 
практичних 
кейсів 

Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

 

4. «Інтегрування 
медіаосвіти у 
навчальний 
процес. 
Інтерактивні 
форми та 
методи в 
процесі 

м. Рожище, 
березень 

Заступники 
директорів 

шкіл, 
психологи 

Формування 
медіакомпетен
тностей. 
Ознайомлення 
з онлайн-
ресурсами, їх 
подальше 
використання 

Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 
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викладання 
медіаграмотнос
ті»  
(навчальний 
семінар-
практикум) 

 

5. «Управлінські 
студії» 

Смт. 
Турійськ, 
березень  

Керівники, 
ЗЗСО 

Моделі, схеми, 
алгоритми 
діяльності 
закладу освіти 
в процедурі 
інституційного 
аудиту  

Лук’янчук Г. Я., 
Корнейко А. О., 
Турчик І. В., 
Вознюк В. С., 
Остапйовський 
І. Є.  

 

6.  «Облікова 
політика 
закладу 
загальної 
середньої 
освіти та її 
вплив на 
ефективність 
ухвалення 
управлінських 
рішень»  
(навчально-
методичний 
семінар) 

Ківерцівсь 
кий район, 
квітень 

Керівники 
ЗЗСО 

Опанування 
процедури 
ведення 
самостійного 
бухгалтерськог
о обліку та 
порядку 
формування 
бюджету 
(кошторису) 
ЗЗСО 

Турчик І. В.  

7. «Аксіологічний 
аспект 
формування 
змісту 
освітнього 
середовища» 
(семінар-
практикум) 

Столинсько-
Смолярська 
гімназія 
Рівненської 
ОТГ 
Волинської 
обл., 
травень 

Педагогічні 
працівники 

Формуванням 
духовних 
загальнокульту
рних компе-
тентностей. 
Презентація 
напрацювань. 

Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

 

8. «Організаційно-
методичні 
аспекти 
супервізії в 
ЗЗСО» 
(семінар-
практикум) 

ВІППО, 
травень 

Керівники 
ЗЗСО, 
практичні 
психологи,
соціальні 
педагоги 

Обмін 
досвідом 

Остапйовський 
І.Є. 

 

9. «Роль медіа у 
формуванні 
аксіологічних 
пріоритетів і  
світоглядних 
орієнтирів.  
Медіатехнологі
ї, як засіб 
патріотичного 
виховання 
дітей та 
молоді» 

Столинсько-
Смолярська 
гімназія 
Рівненської 
ОТГ 
Волинської 
обл., 
вересень 

 

Педагогічні 
працівники 

ЗЗСО 

Формування 
загальнокульту
рних, 
медіаосвітніх 
компетентност
ей. 
Інтегрування 
медіаосвіти у 
навчальний і 
виховний 
процес  

Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 
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(навчальний 
тренінг) 

10 «Використання 
ідей В.О. 
Сухомлинського 
у реалізації ідей 
Концепції 
«Нової 
української 
школи»»  
(семінар-
практикум) 

ВІППО, 
жовтень 

Керівники 
ЗЗСО, 

викладачі 
ЗВО, 

практикую
чі педагоги 

Обмін 
досвідом 

Остапйовський 
І.Є. 

 

11. «Управлінські 
студії» 

м. Камінь-
Каширський, 
жовтень 

Керівники 
ЗЗСО 

Моделі, схеми, 
алгоритми 
діяльності ЗО в 
процедурі 
інституційного 
аудиту  

Лук’янчук Г. Я., 
Корнейко А. О., 
Турчик І. В., 
Вознюк В. С., 
Остапйовський 
І. Є.  

 

12. «Поєднання 
принципів та 
вимог сучасної 
педагогічної 
науки із 
принципами 
християнської 
педагогіки на 
уроках КДМС» 
(школа 
молодого 
педагога) 

ВІППО 
жовтень 

Вчителі 
КДМС 

Фахове 
вдосконалення, 
впровад 
ження  
практичних 
кейсів в 
освітній 
процес. 

Рудь О. В.  

13  «Фінансово-
економічна 
автономія 
закладу 
загальної 
середньої 
освіти – від 
задуму до 
успішного 
втілення» 
(навчально-
методичний 
семінар) 

Горохівський 
район, 
листопад 

Керівники 
ЗЗСО 

Освоєння 
алгоритму 
упровадження 
фінансово-
економічної 
автономії 
ЗЗСО та 
процедури 
формування 
його бюджету 
(кошторису)  

Турчик І. В.  

14. «Управлінські 
студії» 

м. Ковель, 
листопад 
  

Керівники  
ЗЗСО 

Моделі, схеми, 
алгоритми 
діяльності 
закладу освіти 
в процедурі 
інституційного 
аудиту  

Лук’янчук Г. Я., 
Корнейко А. О., 
Турчик І. В., 
Вознюк В. С., 
Остапйовський 
І. Є.  

 

15. «Моніторингов
і дослідження 
як засіб 
оперативного 

ВІППО, 
грудень 

Новопризн
ачені 
керівники 
ЗЗСО 

Вдосконалення 
моніторингової 
компетентност
і керівника ЗО  

Корнейко А. О. 
Лук’янчук Г. Я.,  
Вознюк В. С. 
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управління 
якістю освіти» 
(навчально-
методичний 
семінар) 

16.  «Новій 
українській 
школі – 
інноваційні 
методи 
управління» 
(школа 
освітнього 
менеджменту) 

Заклади 
освіти 
Поромівськ
ої ОТГ 
Іваничівськ
ого району, 
щокварталь
но протягом 
року 

Керівники 
ЗЗСО ОТГ 

Освоєння 
форм та 
методів 
управління 
закладом 
освіти в 
умовах 
реформування 
галузі. 

Вознюк В.С.  

 
2.3. Форми організації науково-методичної роботи за вибором педагогів (сертифікат) 

 
№ 
з/п 

Тема Місце та 
термін 

проведення 

Цільова 
група 

Рішення про 
схвалення 
програми 

Відповідальний Примітк
а 

1. «Формування 
внутрішньої 
системи 
забезпечення 
якості 
освіти» 
(семінар-
практикум) 

ВІППО, 
червень 

Керівники 
ЗЗСО 

Протокол 
вченої ради 
№ 6 від  
21.11.2019 р. 

 

Сташенко М. О.  

2. «Медіаосвіта 
та медіа-
інформаційна 
грамотність  
вчителя 
нової 
української 
школи» 
(навчальний 
тренінг) 

ВІППО, 
березень 

Педагогічні 
працівники, 
керівники 

ЗЗСО 

Протокол 
вченої ради 
№ 6 від  
21.11.2019 р. 

 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

 

3. «Релігійний 
компонент в 
освітньому 
менеджменті:  
нормативно-
правовий 
аспект» 
(семінар-
практикум) 

ВІППО, 
червень 

Педагогічні 
працівники, 
керівники 

ЗЗСО 

Протокол 
вченої ради 
№ 6 від  
21.11.2019 р. 

 

Рудь О. В.  

4. «Сертифікаці
я вчителів як 
складова 
формули 
НУШ: 
формат, 
етапи, 

ВІППО, 
червень 

Вчителі 
НУШ, 
керівники 
ЗЗСО, 
представн
ики 
органів 

Протокол 
вченої ради 

№ 6 від  
21.11.2019 р. 

 

Корнейко А. О.  
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підготовка до 
участі» 
(навчально-
методичний 
семінар) 

управлінн
я освітою 
в містах, 
районах, 
ОТГ 
області 

5.  «Моніторинг 
якості 
професійної 
діяльності як 
технологія і 
мотиваційни
й фактор 
педагога 
НУШ» 
(семінар-
тренінг) 

ВІППО, 
лютий 

Заступники 
директорів 
ЗЗСО  

Протокол 
вченої ради 
№ 6 від  
21.11.2019 р. 

 

Лук’янчук Г. Я.  

6.  «Серфінг 
управління 
як 
інноваційний 
ресурс в 
роботі 
керівника 
закладу 
освіти» 
(тренінг) 

м. 
Нововолинс
ьк, 
Нововолинс
ький ММК, 

вересень 

Керівники 
ЗЗСО 

Протокол 
вченої ради 
№ 6 від  
21.11.2019 р. 
 

 

Турчик, І. В.  

7. «Удосконале
ння 
професійних 
компетентно
стей – шлях 
до реалізації 
Концепції 
«Нова 
українська 
школа» 
(навчально-
методичний 
семінар) 

ВІППО, 
лютий, 

жовтень. 
 

Заборольска 
сільська 
рада 
(об’єднана 
громада) 
Луцького 
району, с. 
Боголюби, 

березень 

Керівники 
ЗЗСО 

Протокол 
вченої ради 
№ 6 від  
21.11.2019 р. 

 

Турчик, І. В., 
Вознюк В. С, 

Лук’янчук Г. Я. 

 

 
3. Науково-методичний супровід конкурсів фахової майстерності педагогічних 

працівників 
№ 
з/п 

Тема  Місце та 
термін 

проведення 

Цільова група Відповідальний Примітка 

1. «Використання 
біблійних історій в 
навчальному 
процесі» 
(фестиваль уроків) 

ЗЗСО 
області, 
лютий 

Вчителі КДМС Рудь О. В  

2. Обласний етап ХV 
Всеукраїн-ського 
конкурсу «Учитель 

ВІППО, 
березень 

Вчителі КДМС Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 
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року з предметів 
духовно-морального 
спрямування  – 
2020» 

4. Науково-методичний супровід організаційних форм проведення учнівських 
інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів, турнірів) 

 
№ 
з/п 

Тема  Місце та 
термін 

проведення 

Цільова 
група 

Підготовка 
документів 

(проекту 
наказу, листів)

Відповідальний Примітка 

1. «Юні 
знавці 
Біблії» 

ЗЗСО 
Волинської 

області 

Вчителі 
КДМС 

Інструктивний 
лист 

Рудь О. В.  

 
V. Навчальна діяльність 
1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Організація курсів підвищення кваліфікації учителів курсів духовно-морального 

спрямування за очною та очно-дистанційною формами. 

 
 

VІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 

1. Координація дослідно-експериментальної роботи  

а) всеукраїнського рівня 

№
з/
п 

Тема  Заклад освіти 
Відповідаль

ний 
Примітка 

 

«Стандартизація 
наскрізної 
соціально-
психологічної 
моделі масового 
впровадження 
медіаосвіти у 
вітчизняну 
педагогічну 
практику» 
2017-2022 рр. 
(Наказ МОН 
України від 18 
серпня 2017 року  
№ 1199 ) 

1. КЗ «Луцький навчально-
виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 22 – ліцей Луцької 
міської ради»  
2. Опорний заклад навчально 
виховний комплекс «Колківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – ліцей» Маневицького 
району Волинської області 
3. Залізницький навчально-
виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дитячий садок» 
Любешівського району 
Волинської області 

Рудь О. В.  

б) регіонального рівня 
 

№ 
з/п Тема  Заклад освіти 

Термін, 
етап 

проведення 

Науковий 
керівник або 
консультант 

Приміт
ка 

1. «Управління 
процесом 

Комунальний 
заклад «Луцький 

Вересень 
2015 р. – 

Науковий 
керівник 
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морально-
духовного 
виховання учнів в 
умовах 
інноваційного 
освітнього 
середовища» 

навчально-
виховний комплекс  
загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів 
№10-професійний 
ліцей Луцької 
міської ради» 
Волинської області 

червень 
2020 р.,  
ІІІ етап 
(узагальнюю
чий) 

Вознюк В.С., 
науковий 
консультант 
Ткачук Н. М. 

2.  «Розвиток 
соціальної та 
пізнавальної 
активності 
школярів шляхом 
впровадження 
акмеологічних 
технологій» 

КЗ «Луцький 
правознавчий ліцей 
Луцької міської 
ради Волинської 
області» 

Травень 
2016 р. – 
червень 
2021 р.  
ІІ етап 
(формувальн
ий) 

Лук’янчук Г. Я.  

3 «Формування 
корпоративної 
культури 
навчального 
закладу в умовах 
інноваційного 
освітнього 
простору» 

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

Листопад 
2016 р. – 
серпень 
2021 р.; ІІ 
етап 
(формувальн
ий)  

Турчик І. В.  

4  «Національне 
виховання 
особистості в 
умовах 
полікультурного 
середовища» 

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

Вересень 
2017 – 
червень 
2022 року 
ІІ етап 
(формувальн
ий)  

Лук’янчук Г. Я.  

5  «Впровадження 
дистанційної освіти 
в умовах 
інноваційного 
освітнього 
середовища 
вечірньої (змінної) 
школи» 

КЗ «Луцька вечірня 
(змінна) школа 
Луцької міської 
ради Волинської 
області»  

Вересень 
2017 – 
червень 
2022 року  
ІІ етап 
(формувальн
ий)  

Лук’янчук Г. Я.  

6 «Духовно-моральне 
виховання як 
фактор формування 
життєвих 
компетентностей 
школярів»  

Столинсько-
Смолярська 
гімназія 
Рівненської ОТГ 
Волинської обл. 

Вересень  
2017 р.- 
серпень 
 2022 р. 
ІІ етап 
(формувальн
ий) 

Науковий 
керівник: 
Рудь О. В. , 
Науковий 
консультант: 
Сташенко М.О. 

 

 
VII. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону 

№ 
з/п 

Назва (тема) 
електронного 

ресурсу 

Вид 
електронно
го ресурсу 

Термін 
розробк

и 

Відповідал
ьний 

Місце 
розміщення 

електронного 
ресурсу 

Примі
тка 

1. «Християнська Інтернет- діючий Рудь О. В. https://sites.google.co
m/site/hristianskaetik
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етика на Волині» сайт anavolini/home 
2. Дискусійна 

панель 
«Актуальні 

питання 
освітнього 

менеджменту» 

Соціальна 
спільнота 
(фейсбук-

група) 

діюча Сташенко 
М. О., 

 Рудь О. В. 

https://www.faceboo
k.com/groups/200402

174034840/ 

 

 
 VIII. Міжнародна діяльність  
1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 

№ 
з/п 

Назва установи, 
організації 

Вид співпраці Відповідальний Примітка 

 Friedrich Naumann 
Foundation Ukraine 
and Belarus.  

Участь у тренінгах 
і навчальних 
семінарах 

Рудь О. В.  

 Deutsche Welle 
Akademie  

Участь у 
тренінгах, 
науково-
практичних 
конференціях 

Сташенко М. О. 
Рудь О. В. 

 

 
ІХ. Моніторинг якості освіти регіону 
 
1. Моніторинг освітньої діяльності: 

а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях;  

Координування міжнародного дослідження якості освіти PISA в закладах освіти 

Волинської області. 

Протягом року, Корнейко А. О. 

 

б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях; 

Моніторинг якості професійної діяльності вчителів в процедурі сертифікації  

                                                                                Протягом року, Лук’янчук Г. Я. 

2. Локальні моніторингові (соціологічні) дослідження 

3. Експертно-аналітична діяльність. Апробація навчальної літератури 

4. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

 
Х. Інформаційно-видавнича діяльність 

1. Робота бібліотеки 

2. Видавнича діяльність за рік 

Збірка методичних матеріалів для педагогів курсів духовно-морального спрямування 

(за результатами обласного етапу ХV Всеукраїнського конкурсу «Учитель року з 

предметів духовно-морального спрямування – 2020»). 

Квітень,  Рудь О. В., Сташенко М. О. 
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Збірка матеріалів Інтернет-конференції «Формування професійної компетентності 

керівника закладу освіти в умовах змін» 

Червень,  Сташенко М. О. 

Навчально-методичне видання серії «Бібліотека вчителя»: «Медіаосвіта та  

медіаграмотність: освітні категорії та виклик часу» 

Листопад,  Рудь О. В., Сташенко М. О. 

Збірка діагностик, опитувальників та практичних завдань «Корпоративна культура 

закладу світи як управлінська проблема»  

Турчик І. В. 

3. Популяризація діяльності інституту на освітянських виставках, у засобах 

масової інформації та на телебаченні 

3.1. Виставкова діяльність 

№ 
з/п 

Назва Учасники Термін 
проведення 

Відповідальний Примітка 

1. ХХV обласна 
виставка 
дидактичних і 
методичних 
матеріалів «Творчі 
сходинки педагогів 
Волині». 

Науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри 
менеджменту 
освіти 

Березень Сташенко М. О.  

 
 

ХІV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної 
бази 

 
Додатки 

Додаток 1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, наукових та 
педагогічних працівників 
№з/п ПІБ 

працівника 
Форма Місце та 

термін 
проведення 

Результат, 
форма звіту 

Примітка 

 Лук’янчук Г. Я. Курси 
підвищення 
кваліфікації 

ДВНЗ 
«УМО» 
НАПНУ 

Свідоцтво 
(сертифікат) 
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Додаток 2. Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами 
та громадськими організаціями в межах України 

Академія Української Преси  
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. 

Луцький національний технічний університет (кафедра менеджменту) 
Протягом року, Турчик І. В. 

Луцький педагогічний коледж (кафедра педагогіки, психології та окремих методик) 
Протягом року, Остапйовський І. Є. 

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 (факультети: 

педагогічної освіти та соціальної роботи; історії, політології та національної безпеки; 
кафедри: менеджменту; політології і державного управління; міжнародних відносин і 
регіональних студій; відділл аспірантури, докторантури та наукового стажування; 
навчально-науковий центр післядипломної освіти) 

Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри 
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка 

(факультет педагогіки і психології) 
Протягом року, Остапйовський І. Є. 

Управління Державної служби якості освіти у Волинській області 
Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри 

Хмельницький ОІППО (кафедра менеджменту освіти та освітніх технологій) 
Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри 

 

 

 
 

Завідувач кафедри  
менеджменту освіти ВІППО,  
кандидат фізико-математичних наук,  
доцент                                                                                              М. О. Сташенко 
 

 


