
Звіт  

про роботу кафедри менеджменту освіти в 2015 році 

Вступ 

І. Організаційно-керівна діяльність 

1. Структура закладу 

2. Засідання вченої ради 

Звіт кафедри менеджменту освіти про наукову роботу у 2014 році (пр. № 1 від 22.01,  

Сташенко М. О.).  

Представлення проекту Положення про порядок роботи експертної комісії науково-

методичної ради Волинського ІППО  (пр. № 1 від 22.01,  Сташенко М. О., Корнейко А. О.). 

Про реалізацію ІІ (практичного) етапу дослідно-експериментальної роботи у 

Комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської 

ради» за темою «Використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі 

як засіб формування життєвих компетенцій» (пр. № 3 від 21.05, Турчик І. В.). 

Про реалізацію ІІ (практичного) етапу дослідно-експериментальної роботи у 

Комунальному закладі «Луцька вечірня (змінна) школа» Луцької міської ради Волинської 

області за темою «Управління процесом формування соціальної компетентності учнів 

вечірньої (змінної) школи» (пр. № 4 від 30.09, Лук’янчук Г. Я.). 

Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Комунальному закладі 

«Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ст. – 

правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської 

області» за темою «Система роботи педагогічного колективу щодо формування 

конкурентоспроможного випускника» (пр. № 4 від 30.09, Лук’янчук Г. Я.). 

Про реалізацію ІІ (практичного) етапу дослідно-експериментальної роботи у 

Комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 2 Луцької міської ради» 

за темою «Формування духовності школярів засобами мистецтва» (пр. № 4 від 30.09, Рудь 

О. В.). 

Про підтримку ініціативи педагогічного колективу Комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І–ІІ ст. № 10 – професійний ліцей 

Луцької міської ради» щодо проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми 

«Управління процесом морально-духовного виховання учнів в умовах інноваційного 

освітнього середовища»  (пр. № 5 від 19.11, Вознюк В. С.). 

Затвердження спецкурсів та навчально-методичних розробок: 

Спецкурс «Організація та проведення ЗНО» (пр. № 3 від 21.05, Сташенко М. О.).  

Спецкурс «Логіка наукового дослідження» (пр. № 3 від 21.05, Сташенко М. О.).     



Спецкурс  «Державно-громадська модель управління освітою» (пр. № 3 від 21.05, 

Вознюк В. С.). 

Спецкурс «Тероризм і суспільство: актуальність проблеми» (пр. № 3 від 21.05, 

Вознюк В. С.). 

Спецкурс «Європейська та євроатлантична інтеграція України. Стан та перспективи» 

(пр. № 3 від 21.05, Вознюк В. С.). 

Спецкурс «Актуальні проблеми організації та управління навчально-виховною 

діяльністю у навчальному закладі» (пр. № 3 від 21.05, Остапйовський І. Є.). 

Спецкурс «Теоретико-методологічні засади освітнього менеджменту» (пр. № 3 від 

21.05, Остапйовський І. Є.). 

Спецкурс «Політико-правові знання в структурі професійної компетентності 

педагога» (пр. № 3 від 21.05, Корнейко А. О.). 

Спецкурс «Залучення додаткових ресурсів до діяльності навчального закладу» (пр. 

№ 3 від 21.05, Лук’янчук  Г. Я.). 

Спецкурс «Контрольно-аналітична діяльність керівника навчального закладу» (пр. 

№ 3 від 21.05, Лук’янчук  Г. Я.). 

Спецкурс «Основи релігійних знань» (пр. № 3 від 21.05, Рудь О. В.).  

Спецкурс «Особливості використання релігійного аспекту у ЗНЗ» (пр. № 3 від 21.05, 

Рудь О. В.).  

Спецкурс «Хронологічний і тематичний огляд книг Біблії» (пр. № 3 від 21.05, Рудь О. В.).  

Спецкурс «Сучасний синтез наукової і релігійної картин світу» (пр. № 3 від 21.05, 

Рудь О. В.).  

Навчально-методичний комплекс спецкурсу «Політико-правові знання в структурі 

професійної компетентності педагога» (пр. № 5 від 19.11, Корнейко А. О.). 

3. Засідання науково-методичної ради 

Затвердження спецкурсів та навчально-методичних розробок: 

Збірка матеріалів за підсумками дослідно-експериментальної роботи «Інноваційний 

підхід до управлінської діяльності: досвід та перспективи» за загальною редакцією 

кандидата політичних наук, доц. Вознюка В. С. (пр. № 1 від 19.02, Вознюк В. С.). 

Спецкурс «Методологія та методи наукових досліджень» (пр. № 1 від 19.02, Турчик І. В.). 

Методичний посібник «Організація науково-дослідницької діяльності учнів та 

вчителів у закладі нового типу» (пр. № 2 від 23.04, Турчик І. В., Герез О. С.). 

Науково-методична розробка за результатами експериментальної діяльності 

«Методична робота в навчальному закладі: компетентнісний підхід» (пр. № 3 від 25.06, 

Лук’янчук Г. Я.).  



4. Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників закладу 

Підвищення кваліфікації в СНУ імені Лесі Українки (свідоцтво серії н/с № 690 від 

02.10.2015 р., реєстр. № 355). 

Сташенко М. О. 

Стажування у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 

(кафедра філософії, економіки та менеджменту освіти) 02.02 – 02.03 (наказ № 18 від 

30.01.2015 р. Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації, – довідка № 01-16/318, 

видана РОІППО 10.03.2015 р). 

Підвищення кваліфікації в СНУ імені Лесі Українки (свідоцтво серії н/с № 672 від 

02.10.2015 р., реєстр. № 337). 

Вознюк В. С. 

Стажування у Національному університеті «Острозька академія» (науково-дослідна 

лабораторія християнської етики, психології та педагогіки) 27.03 – 27.04 (Наказ  № 36б–к 

09 від 01.04.2015 р. Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації, – довідка             

№ 15/03, видана  Національним університетом «Острозька академія» від 22.05. 2015 р.). 

 Рудь О. В.  

Підвищення кваліфікації (16.02 – 18.09) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України (СПК 12 СПВ № 142185 від 18.09.2015 р., реєстр. № 730/15Ц). 

Підвищення кваліфікації в СНУ імені Лесі Українки (свідоцтво серії н/с № 679 від 

02.10.2015 р., реєстр. № 344).  

Лук’янчук Г. Я. 

Підвищення кваліфікації в СНУ імені Лесі Українки (свідоцтво серії н/с № 687 від 

02.10.2015 р., реєстр. № 352).  

Остапйовський І. Є. 

5. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України 

З кафедрами філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО й 

менеджменту та освітніх технологій Хмельницького ОІППО  

Протягом року,  

науково-педагогічні працівники кафедри 

 

Зі Львівським ОІППО (участь у  публічних дебатах «Реформування освіти vs 

децентралізація» під патронатом та за участю голови Комітету Верховної Ради України з 

питань освіти і науки Лілії Гриневич).   



06.07., Сташенко М. О. 

Зі Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки 

(педагогічний інститут, факультет інформаційних систем, фізики та математики, кафедра 

політології і державного управління, кафедра менеджменту) 

Протягом року,  

Сташенко М. О., Остапйовський І. Є., Корнейко А. О., Турчик І. В. 

Із Національним університетом «Острозька академія» (лабораторія християнської 

етики з питань становлення духовності учнівської молоді та викладання курсів духовно-

морального спрямування у ЗНЗ). 

Протягом року,  

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

.  

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних  

програм 

1.  Державні програми 

2.  Регіональні програми 

Регіональна  комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2014–2017 

роки (рішення обласної ради від 26.09.2014 р. № 30/19). 

Протягом року,  

науково-педагогічні працівники кафедри 

Регіональна комплексна  програма розвитку освіти Волинської області на 2014-2017 

роки (Розділ 7. Духовно-моральне виховання), затверджена рішенням обласної ради        

№ 30/19 від 26.09.2014 р.  

Протягом року,  

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів 

Протягом року працівники Інституту організували і провели такі заходи: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 

підсумків 
1 Кафедра 

менеджменту 
освіти,  
Рудь О. В. 

Участь у засіданні 
Громадської ради з 
питань співпраці із 
церквами та релігійними 
установами при МОН 
України 

11.02 
(Київ, 

МОН 
України) 

Більше 30 Звернення до 
педагогічних 
працівників, 
духовенства, 
громадськості 

2 Кафедра 
менеджменту 

Х Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс  

26–27.03  
(Національ

Більше 50 Наказ НУ 
«Острозька 



освіти,  
Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

«Учитель року з 
предметів духовно-
морального 
спрямування» 

(члени журі)  
 

-ний 
університет 
«Острозька 
академія») 
  

академія» від 
06.04.2015 р.      
№ 19   
«Про 

результати X 
Всеукраїнського 
фестивалю-
конкурсу 
“Учитель року з 
предметів 
духовно-
морального 
спрямування – 
2015”» 
Вибороли ІІ 

та ІІІ місця 
3 Кафедра 

менеджменту 
освіти,  
Сташенко М. О., 
Рудь О. В. 

Участь в організації та 
проведенні                              
V Всеукраїнської 
олімпіади  

«Юні знавці Біблії» 
(члени журі)  

 

24.04; 
15.05; 

05.06 
(Національ

-ний 
університет 
«Острозька 
академія») 

Більше 
300 
учасників 

Наказ НУ 
«Острозька 
академія»  від 
06.06.2015 р.           
№ 31   
«Про 

результати V 
Всеукраїнсь-кої 
олімпіади “Юні 
знавці Біблії”» 
Вибороли 5 

перших, 3 
других, 4 
третіх місця 

Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Рудь О. В. 

Організація проведення 
та участь у виїзному 
засіданні Громадської 
ради з питань співпраці 
із церквами та 
релігійними установами 
при МОН України 

02.04 
(Волинська 

обласна 
державна 
адміністра-
ція, Луцьк) 

 

Більше 50 Резолюція 
учасників 
Громадської 
ради з питань 
співпраці із 
церквами та 
релігійними 
установами при 
МОН України  
від 02.04.2015 р. 

Працівники Інституту взяли участь у міжнародних науково-практичних 

конференціях: 

Прізвище, ініціали 
 

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
прове-
дення 

Форма  
і результати 

участі 
Корнейко А. О. V Міжнародний 

науково-практичний 
семінар «Транскордонне 
співробітництво як 
форма розвитку 
міжнародної інтеграції» 

Луцьк, 
ЛНТУ 

19.05  Виступ 
«Трансформація 
економічної політики 
держави в умовах 
поглиблення 
транскордонного 



співробітництва» 
Корнейко А. О. Міжнародний 

науково-практичний 
семінар «Інструменти 
підтримки мобільності 
науковців у рамках 
пріоритетів ЄС на 2014–
2020  роки»  

Київ, Луцьк 11.06  Участь в обговоренні 
проблемних питань  
(в інтернет-режимі) 

Остапйовський І. Є. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Девіантна поведінка 
підлітка: проблеми і 
шляхи їх вирішення»  

ВОЦСССДМ 30.07  Виступ «Актуальність 
соціально-педагогічної 
діяльності з дітьми 
девіантної поведінки в 
контексті 
загальноцивілізаційних 
тенденцій» 

Корнейко А. О. Міжнародний форум 
«Освіта дорослих як 
ресурс місцевого 
розвитку»  

Львів, 
ЛУБЖД 

0
8.10  

Участь у роботі 
проблемних груп 

Працівники Інституту взяли участь у всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: 

Прізвище, 
ініціали 

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведе

ння 
 

Форма  
і результати 
участі 

Сташенко М. О. Всеукраїнська 
інтернет-конференція 

«Моделювання у 
навчальному процесі» 

СНУ імені  
Лесі 

Українки 

23–
27.02. 

Виступ «Математичне 
моделювання на уроках 
алгебри (за матеріалами 
експертизи підручників              
7 кл.)» 

Корнейко А. О., 
Лук’янчук Г. Я. 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Реалізація 
регіональної моделі 
моніторингу якості 
освіти» 
(веб-трансляція) 

Київ 16.04  
 

Виступи «Моніторингова 
компетентність учителя 
як складова професійної 
педагогічної 
компетентності» 
(Корнейко А. О.); 
«Проблеми розвитку 
якості кадрів в умовах 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
(Лук’янчук Г. Я.) 

Сташенко М. О. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Формування 
готовності вчителів 
фізико-математичних 
дисциплін до 
організації самостійної 
пізнавальної діяльності 
учнів» 

ВІППО 14–
15.05 

Виступ та публікація 
статті у збірнику 
матеріалів Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Формування готовності 
вчителів фізико-
математичних дисциплін 
до організації самостійної 



пізнавальної діяльності 
учнів». – Луцьк : ВІППО, 
2015. – 272 с. 

Корнейко А. О. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Політологічні читання 
імені професора 
Богдана Яроша» 

Луцьк, 
СНУ ім. 
Лесі 
Українки. 
Історичний 
факультет, 
кафедра 
політології 
та 
державного 
управління. 

14.05  Виступ на секційному 
засіданні. Доповідь 
«Теоретико-
методологічні засади 
дослідження політичного 
процесу в транзитивних 
суспільствах» 

Сташенко М. О., 
Турчик І. В. 

Всеукраїнська науково-
практична інтернет-
конференція 
«Професійне 
самовдосконалення  
керівників 
загальноосвітніх  
навчальних закладів»  

Хмельниць-
кий-Луцьк-
Рівне 

29.10 Участь в онлайн-
обговоренні. Виступ 
«Основні тенденції та 
закономірності організації 
педагогічної освіти 
сучасного керівника» та 
публікація у матеріалах 
інтернет-конференції, 
виставлених на блозі за           
ел. адресою 
http://kmothoippo.blogspot.c
om/ (Сташенко М. О.). 
Тези «Аспекти 
формування професійної 
культури керівників 
навчальних закладів» 
http://hoippo.km.ua/index.p
hp?name=content&op=vie
w&id=53 
(Турчик І. В.) 

 

Працівники Інституту взяли участь у педагогічних читаннях: 

Прізвище, 
ініціали  

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

 

Форма  
і результати 

участі 
Сташенко М. О. «Видатні математики 

України». 2-й рік 
«Наукові відкриття 
українських 
математиків              
ХІХ–ХХ ст., або 
внесок українських 
вчених у розвиток  
математичної науки»  

Ковельськи
й район 

квітень Виступ «Внесок 
українських 
вчених у 
розвиток  
математичної 
науки» 

 

 



Працівники Інституту взяли участь у наукових семінарах та інших заходах: 
Прізвище, 

ініціали  
Назва заходу Місце 

проведення 
Дата 

проведення 
 

Форма  
і результати 

участі 
Корнейко А. О. Вебінар «Актуальні 

питання ЗНО–2015 »  
Київ, УЦОЯО 14.01 

 

Участь в 
обговоренні 
проблемних 
питань 

Корнейко А. О. Інструктивно-
методичний вебінар 
«Про підготовку та 
проведення 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання у 2015 
році»   

Київ, УЦОЯО 24.02 Участь в 
обговоренні 
проблемних 
питань 

Сташенко М. О. Публічні дебати 
«Реформування 
освіти vs 
децентралізація» під 
патронатом  та за 
участю голови 
Комітету Верховної 
Ради України з 
питань освіти і науки 
Лілії Гриневич   

Львівський 
ОІППО 

06.07. 
 

Участь у 
дискусії, роботі 
круглого столу 

 

ІV. Наукова діяльність 

1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад / науково-дослідний проект, 

над яким працює заклад 

Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у роботі над 

загальноінститутським дослідженням «Професійний розвиток педагогів в умовах 

освітнього середовища післядипломної освіти». 

2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу 

Науково-дослідна тема кафедри: «Формування професійної культури керівника 

навчального закладу в сучасному освітньому середовищі». 

У ході здійснення ІІ (констатувального) етапу ДЕР науково-педагогічними 

працівниками  кафедри менеджменту освіти реалізовано такі завдання: 

– комплексно обґрунтовано зміст професійної культури керівника навчального 

закладу шляхом виокремлення видів (підвидів) культур, що входять до її змісту, 

структурних (професійні цінності, норми, знання, вміння, навички, досвід керівника, 

мотивація його професійної діяльності, професійно важливі якості особистості) та 

функціональних (управлінський, виконавський, особистісно-творчий, інформаційно-



комунікативний, морально-етичний) компонентів, критеріїв визначення рівнів 

сформованості професійної культури (зокрема виділення адаптивного, репродуктивного 

та креативного рівнів її сформованості), що дало змогу системного розуміння змісту 

професійної культури; 

– розроблено наукові підходи щодо визначення факторів та умов формування 

професійної культури керівників навчальних закладів, що дало змогу виділити зовнішні та 

внутрішні фактори, організаційно-правові та соціально-психологічні умови її формування; 

– розроблено теоретичну модель формування професійної культури керівника 

сучасного навчального закладу; 

– запропоновано систему критеріїв, яка дозволить якісно оцінювати рівні 

сформованості професійної культури керівника навчального закладу; 

– на підставі запропонованої теоретичної моделі формування професійної культури 

керівника сучасного навчального закладу розроблено технологію її формування, 

впровадження якої сприятиме підвищенню рівня його професійної компетентності та 

професіоналізму. 

3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів 

 «Політичний процес на західноукраїнських землях у 1953–2010 рр.». 

Корнейко А. О., 

(дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політологічних наук) 

 

Науково-педагогічні працівники кафедри продовжили власні наукові дослідження з 

таких тем:  

 Сташенко М. О.  – «Організаційні стратегії управління як техніки управлінської 

діяльності керівника». 

У період оновлення системи освіти в Україні великого значення набувають пошуки 

принципово нових механізмів взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Одним зі шляхів реформування управлінської ланки визначено процеси перетворення в 

освітній установі – «наукове обґрунтування нової системи управління освітою, 

відпрацювання інноваційних моделей управління». Такою моделлю управління можна 

вважати управління розвитком навчального закладу. 

Розглянуто сутність, принципи й основні підходи до управління розвитком 

навчального закладу. Висвітлено процес побудови та логічну структуру етапів розробки 

програми розвитку. 

Панчишин В. Г. – «Економічна культура сучасного керівника навчального закладу». 



Вознюк В. С.  – «Професійна культура керівника як передумова формування іміджу 

навчального закладу». 

Розроблено та видано навчально-методичний комплекс «Маркетинг освітніх 

послуг». 

Корнейко А. О. – «Політико-правові знання в структурі професійної компетентності 

керівника освітньої установи». 

Розроблено та видано навчально-методичний комплекс «Політико-правові знання в 

структурі професійної компетентності педагога». 

Розроблено презентацію «Професійна педагогічна компетентність: структурно-

змістові характеристики». 

Лук’янчук Г. Я.  – «Формування професійної культури керівника навчального 

закладу в умовах адаптивного управління». 

Розроблено презентації:  

1) «Культура керівника навчального закладу»; 

2) «Мотиваційна сфера управлінської культури керівника навчального закладу». 

Остапйовський І. Є.  – «Професійний імідж керівника як важлива складова 

управлінської культури». 

Рудь О. В. – «Особливості використання релігійного аспекту в ЗНЗ у контексті 

управлінської діяльності». 

Укладено та видано методичні рекомендації про особливості запровадження 

предметів духовно-морального спрямування в ЗНЗ «Досвід викладання предметів 

духовно-морального спрямування» та методичний збірник «На допомогу вчителю 

предметів морально-духовного спрямування. Конспекти уроків у 2-х частинах». 

Розроблено презентацію «Особливості використання релігійного аспекту у ЗНЗ», 

систематично оновлюються матеріали на сайті. 

Турчик І. В. – «Корпоративна культура як передумова забезпечення 

конкурентоспроможності навчального закладу». 

Розроблено та апробовано методику діагностування корпоративної культури 

навчальних закладів в окремих ЗНЗ області. 

4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, 

форумах тощо регіонального рівня 

Прізвище, 
ініціали  

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

 

Форма  
і результати 

участі 
Рудь О. В. Засідання 

координаційної 
ВІППО 12.01 

Волинська 
Організація проведення. 
Обговорення і 



робочої групи 
представників 
релігійних 
організацій, що 
входять до складу 
ВРЦ, діячів 
громадських рухів, 
та працівників 
освіти 

Обласна 
рада 

(овальна 
зала) 

 
26.08 

ВІППО 

узгодження реалізації  
завдань Регіональної  
комплексної  програми 
розвитку освіти 
Волинської області на 
2014–2017 рр. (Розділ 7. 
Духовно-моральне 
виховання), 
затвердженої  рішенням 
обласної ради  № 30/19 
від 26.09.2014 р. 

Рудь О. В. 
Сташенко М. О. 

Обласна 
конференція 
учителів курсів 
духовно-
морального 
спрямування 
«Формування 
основ 
християнської 
моралі на тлі 
духовного 
відродження нації» 

ВІППО 
 

21.01 
 

Обмін досвідом роботи; 
публікація на сайті 
ВІППО 

Лук’янчук Г. Я.  
 

Круглий стіл за 
участю завідувачів 
рай(міськ) 
методкабінетів 
«Атестація 
педагогічних 
кадрів: проблеми, 
пошуки, досвід»  

ВІППО 25.02 Виступ «Проблемні 
питання атестації 
педагогічних кадрів» 

Сташенко М. О. Круглий стіл 
«Сучасний урок 
математики: досвід, 
проблеми, 
перспективи» 
 

ЗОШ І–ІІІ ст. 
с. Ратнів 
Луцького 
району   
 

20.03 Виступ «Удосконалення 
сучасного уроку шляхом 
застосування 
диференційованого та 
індивідуального підходу 
до учнів,  
у провадження новітніх 
технологій»; інформація 
на сайті ВІППО 

Остапйовський І. Є. Науково- 
методичний 
семінар викладачів 
кафедри соціальної 
педагогіки та 
педагогіки вищої 
школи «Основні 
тенденції 
підготовки 
майбутніх фахівців 
у контексті 

СНУ ім.  
Лесі 
Українки 

12.05 Участь в обговоренні 
проблемних питань. 



модернізації вищої 
освіти України» у 
рамках фестивалю 
науки 
Східноєвропейсь-
кого національного 
університету імені  
Лесі Українки 

Корнейко А. О. Круглий стіл 
керівників 
методичних 
об’єднань вчителів 
економіки ЗНЗ 
області 
«Формування та 
розвиток ключових 
та предметних 
компетенцій на 
уроках економіки» 

Рокинівсь-
кий НВК 
Луцького  
району  
 
 

13.05 Виступ «Професійна 
компетентність педагога 
як основа якісної 
освіти». Участь в 
обговоренні проблемних 
питань 

Сташенко М. О., 
Вознюк В. С., 
Корнейко А. О., 
Лук’янчук Г. Я., 
Остапйовсь- 
кий І. Є., 
Панчишин В. Г., 
Рудь О. В.,  
Турчик І. В. 

Науковий форум 
«Освіта впродовж 
життя: 
регіональний 
досвід, вітчизняні 
досягнення, 
європейські 
перспективи»  

Луцьк, 
ВІППО 

26.05 Виступ: 
Вознюк В. С. 
«Державно-громадська 
модель управління в 
контексті 
євроінтеграційних 
процесів в освіті 
України».  
Участь у пленарному 
засіданні: 
Корнейко А. О.,  
Лук’янчук Г. Я., 
Остапйовський І. Є., 
Турчик І. В. 

Сташенко М. О., 
Панчишин В. Г.,  
Вознюк В. С., 
Корнейко А.О., 
Остапйовсь- 
кий І. Є., 
Лук’янчук Г. Я., 
Турчик І. В. 
 

Науковий семінар 
«Педагогіка вищої 
школи: теорія, 
технології, 
менеджмент»  

СНУ ім. 
Лесі 
Українки, 
педагогіч-
ний 
інститут, 
кафедра 
соціальної 
педагогіки і 
педагогіки 
вищої 
школи 

25.09– 
02.10 

Виступи: 
Сташенко М. О. 
«Основні тенденції та 
закономірності 
безперервної 
педагогічної освіти на 
сучасному етапі»; 
Панчишин В. Г. 
«Економічні аспекти 
освітнього 
менеджменту». 
Семінарські заняття: 
«Використання 
моніторингових 
досліджень в освітньому 
менеджменті»  
(Корнейко А. О.); 
«Технологія організації 



наукових досліджень у 
вищій школі»  
(Турчик І. В.). 
Практичне заняття 
(тренінг): 
«Використання 
інтерактивних 
технологій у підготовці 
фахівців» 
(Остапйовський І. Є.). 

Турчик І. В. 
 

Обласна науково-
практична 
конференція 
«Психологічно-
педагогічні 
особливості 
професійного 
розвитку педагогів 
у системі 
неперервної 
освіти» 

ВІППО, 
кафедра 
педагогіки і 
психології 

29.10 Стаття «До питання 
формування професійної 
культури керівника 
освітнього закладу: 
соціально-психологічний 
аспект» в збірник 
матеріалів за 
результатами роботи 
обласної науково-
практичної конференції 

Корнейко А. О. Семінар-нарада 
для відповідальних 
за проведення 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання  
«Підсумки ЗНО–
2015. Особливості 
підготовки до 
ЗНО–2016» 

ВІППО, 
Центр 
моніторин-
гових 
досліджень 
та 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 

04.11 Участь в обговоренні 
проблемних питань 

5. Експертно-аналітична діяльність  

А) Апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, 

електронних та технічних засобів навчання тощо. 

Експертиза електронних версій оригінал-макетів підручників з алгебри для учнів         

7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, поданих на конкурсний відбір оригінал-

макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ 

МОН України  від 29.12.2014 № 1540, Додаток 2). 

Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Алгебра», 

підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Істер О. С.). 

Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Алгебра», 

підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Мерзляк А. Г., 

Полонський В. Б., Якір М. С.). 



Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Алгебра», 

підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Кравчук В. Р., 

Підручна М. В., Янченко Г. М.). 

Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Алгебра», 

підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Бевз Г. П., Бевз В. Г.). 

Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Алгебра», 

підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Тарасенкова Н. А., 

Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.). 

Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Алгебра» 

підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Цейтлін О. І.). 

Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Алгебра», 

підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Мальований Ю. І.,  

Литвиненко Г. М., Г. М. Бойко). 

Січень–лютий, Сташенко М. О. 

Експертиза електронних версій оригінал-макетів підручників з трудового навчання 

для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів, поданих на конкурсний відбір 

оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

(наказ МОН України  від 29.12.2014 № 1540, Додаток 2). 

Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Трудове 

навчання», підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Роговська Л. І.). 

Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Трудове 

навчання», підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Павич     

Н. М., Бучківська Г. В.). 

Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Трудове 

навчання», підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Кліщ О. 

М., Дятленко О. М., Коваль Л. М., Тичук Т. В., Мустафіна Г. І., Піотровська С. В.). 

Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Трудове 

навчання», підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори          

Веремійчик І. М., Тименко В. П.). 

Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Трудове 

навчання», підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори            

Котелянець Н. В., Агєєва О. В.) 

Січень–лютий, Лук᾽янчук Г. Я. 

Б) Рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, 

збірників, відгуки на автореферати тощо. 



Рецензії на дисертаційні дослідження 

Рецензія на дисертацію Сіренка С. В. «Рибальство України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХІ 

ст.: знаряддя та способи лову, традиції, трансформації» на здобуття наукового ступеня 

кандидата іст. наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія (Корнейко А. О.). 

Рецензії на навчальні програми 

Рецензії на програми спецкурсів 

Програма спецкурсу «Методологія та методи наукових досліджень», укладеного 

кандидатом економічних наук, доцентом кафедри менеджменту освіти ВІППО Турчик І. В. 

(Остапйовський І. Є.). 

Програма спецкурсу «Організація та проведення ЗНО», укладеного кандидатом 

фізико-математичних наук, доцентом, завідувачем кафедри менеджменту освіти ВІППО 

Сташенком М. О. (Панчишин В. Г., Трачук Т. В.). 

Програма спецкурсу «Логіка наукового дослідження», укладеного кандидатом фізико-

математичних наук, доцентом, завідувачем кафедри менеджменту освіти ВІППО 

Сташенком М. О. (Остапйовський І. Є., Трачук Т. В.). 

Програма спецкурсу «Державно-громадська модель управління освітою», укладеного 

кандидатом політичних наук, доцентом кафедри менеджменту освіти ВІППО Вознюком В. С. 

(Остапйовський І. Є.). 

Програма спецкурсу «Тероризм і суспільство: актуальність проблеми», укладеного 

кандидатом політичних наук, доцентом кафедри менеджменту освіти ВІППО       

Вознюком В. С. (Корнейко А. О., Остапйовський О. І.).  

Програма спецкурсу «Європейська та євроатлантична інтеграція України. Стан та 

перспективи», укладеного кандидатом політичних наук, доцентом кафедри менеджменту 

освіти ВІППО Вознюком В. С. (Луцюк А. М., Корнейко А. О.).  

Програма спецкурсу «Актуальні проблеми організації та управління навчально-

виховною діяльністю у навчальному закладі», укладеного кандидатом педагогічних наук, 

доцентом кафедри менеджменту освіти ВІППО Остапйовським І. Є. (Луцюк А. М., 

Вознюк В. С.). 

  Програма спецкурсу «Теоретико-методологічні засади освітнього менеджменту», 

укладеного кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри менеджменту освіти ВІППО 

Остапйовським І. Є. (Луцюк А. М., Вознюк В. С.). 

Програма спецкурсу «Політико-правові знання в структурі професійної 

компетентності педагога», укладеного кандидатом історичних наук, доцентом кафедри 

менеджменту освіти ВІППО Корнейко А. О. (Вознюк В. С., Лук’янчук Г. Я.).  



Програма спецкурсу «Залучення додаткових ресурсів до діяльності навчального закладу», 

укладеного старшим викладачем кафедри менеджменту освіти ВІППО Лук’янчук  Г. Я. 

(Вознюк В. С., Корнейко А. О.). 

Програма спецкурсу «Контрольно-аналітична діяльність керівника навчального закладу», 

укладеного старшим викладачем кафедри менеджменту освіти ВІППО Лук’янчук Г. Я. 

(Остапйовський І. Є., Вознюк В. С.).  

Програма спецкурсу  «Основи релігійних знань», укладеного старшим викладачем 

кафедри менеджменту освіти Рудь О. В. (Сташенко М. О.). 

Програма спецкурсу «Особливості використання релігійного аспекту у ЗНЗ», 

укладеного старшим викладачем кафедри менеджменту освіти Рудь О. В.             

(Сташенко М. О.). 

Програма спецкурсу  «Хронологічний і тематичний огляд книг Біблії», укладеного 

старшим викладачем кафедри менеджменту освіти Рудь О. В. (Сташенко М. О.). 

Програма спецкурсу «Сучасний синтез наукової і релігійної картин світу», 

укладеного старшим викладачем кафедри менеджменту освіти Рудь О. В.             

(Сташенко М. О.). 

Навчально-методичний комплекс спецкурсу «Політико-правові знання в структурі 

професійної компетентності педагога», укладеного кандидатом історичних наук, доцентом 

кафедри менеджменту освіти Корнейко А. О. (Вознюк В. С., Лук’янчук Г. Я.).   

Відгуки та рецензії на магістерські роботи 

Магістерська робота студента спеціальності 8.03010401 «Політологія» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Волинця І. І. на тему: «Особливості геополітичних 

орієнтацій України в 90-х – на початку 2000-х років» (Вознюк В. С.). 

Магістерська робота студентки спеціальності 8.03010401 «Політологія» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Лиховської К. І. на тему: «Особливості демократизації 

політичного процесу вступу Польщі до ЄС» (Корнейко А. О.). 

Магістерська робота студента спеціальності 8.0201501 «Документознавство та 

інформаційна діяльність» історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки Миколайчука Д. С. на 

тему: «Кадровий документообіг як складова процесу діловодства на малих підприємствах» 

(Корнейко А. О.). 

Рецензії на дипломні роботи 

Дипломна робота студентки математичного факультету Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки Чиж І. А. на тему: «Деякі моделі теорії 

масового обслуговування» (Сташенко М. О.). 



Дипломна робота студентки математичного факультету Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки Шостак Н. О. «Деякі задачі теорії 

випадкових процесів» (Сташенко М. О.). 

Дипломна робота студентки УНЗ-13-3 групи Університету менеджменту освіти 

Національної академії педагогічних наук України Штатної Н. С. на тему: «Управління 

взаємодією батьківського та педагогічного колективу дошкільного навчального закладу» 

(Остапйовський І. Є.). 

Дипломна робота студента спеціальності 7.03010401 «Політологія» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Бельського В. А. на тему: «Становлення інститутів 

громадянського суспільства на Волині в умовах демократичної трансформації» (Вознюк В. С.). 

Дипломна робота студента спеціальності 7.03010401 «Політологія» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Василюка І. А. на тему: «Глобальні виклики та загрози 

українській державності наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.» (Вознюк В. С.). 

Дипломна робота студента спеціальності 7.03010401 «Політологія» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Тупайла О. С. на тему: «Місцеве самоврядування в 

Україні та Республіці Польща: компоративний аналіз» (Вознюк В. С.). 

Дипломна робота студента спеціальності 7.03010401 «Політологія» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Кузьмича С. М. на тему: «Проблеми становлення 

громадянського суспільства в країнах Вишеградської групи наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст.» (Вознюк В. С.). 

Дипломна робота студента спеціальності 7.030104 «Політологія» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Хомича Б. Р. на тему: «Динаміка розвитку виборчої 

системи на виборах до Верховної Ради України» (Корнейко А. О.). 

Дипломна робота студентки спеціальності 7.030104 «Політологія» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Карабан О. Л. на тему: «Роль регіонального лідерства в 

сучасних політичних процесах» (Корнейко А. О.).  

Дипломна робота студента спеціальності 7.030104 «Політологія» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Голубовича С. О. на тему: «Національна безпека як 

програмний чинник парламентських виборів 2014 р.» (Корнейко А. О.). 

Дипломна робота студента спеціальності 7.02010301 «Музейна справа» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Полюшка А. А. на тему: «Впровадження новітніх 

технологій у діяльність музеїв України» (Корнейко А. О.).  

Дипломна робота студента спеціальності 7.02010301 «Музейна справа» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Конотопчика В. В. на тему: «Діяльність шкільних 

музеїв Волині (1991–2014  рр.)» (Корнейко А. О.). 



Дипломна робота студента спеціальності 7.02010301 «Музейна справа» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Піскори Б. Г. на тему: «Внесок Віри Комзюк в 

розбудову Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки» 

(Корнейко А. О.). 

Дипломна робота студентки І курсу ОКР «спеціаліст» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» Бешти Н. С. на тему: «Утвердження національної ідеї в 

електронних ЗМІ Волині в 2014–2015 рр.» (Корнейко А. О.). 

Дипломна робота студентки І курсу ОКР «спеціаліст» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» Балькан Є. І. на тему: «Книжкове видання як вид 

документа: історія та сучасність» (Корнейко А. О.). 

Дипломна робота студентки І курсу ОКР «спеціаліст» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» Байдак Л. О. «Українська масова комунікація: сучасний 

стан і перспективи розвитку» (Корнейко А. О.). 

Дипломна робота студентки І курсу ОКР «спеціаліст» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» Жук К. І. на тему: «Культурне середовище як чинник 

реалізації та ефективності впливу ЗМІ» (Корнейко А. О.). 

Дипломна робота студентки І курсу ОКР «спеціаліст» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» Неспай Л. С. на тему: «Інформаційно-психологічні війни 

та їх вплив на масову свідомість» (Корнейко А. О.). 

Дипломна робота студентки І курсу ОКР «спеціаліст» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» Стремелюк А. Л. на тему: «Матеріальна основа 

документа: сутність, види, особливості використання» (Корнейко А. О.). 

Дипломна робота студентки спеціальності 7.010104 «Професійна освіта. 

Комп’ютерні технології» факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій 

ЛНТУ Герез О. С. на тему: «Розробка персонального сайта вчителя інформатики 

початкових класів гімназії № 14 ім. В. Сухомлинського» (Турчик І. В.).   

Дипломна робота студентки напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

економічного факультету СНУ ім. Лесі Українки Баусової Є. Б. на тему: «Управління 

кар’єрою та розвитком персоналу підприємства (на матеріалах ДП «Любомльське лісове 

господарство»)» (Турчик І. В.).  

Дипломна робота студента напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

економічного факультету СНУ ім. Лесі Українки Максимчука Б. Ю. на тему: «Напрями 

удосконалення матеріального стимулювання працівників підприємства (на матеріалах ДП 

«Любомльське лісове господарство»)» (Турчик І. В.).  



Дипломна робота студента напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

економічного факультету СНУ ім. Лесі Українки Мельничука Я. В. на тему: «Управління 

ризиками в зовнішньоекономічній діяльності підприємства (на матеріалах ПрАТ СП 

“Теріхем-Луцьк”)» (Турчик І. В.).  

Відгуки та рецензії на бакалаврські роботи 

Бакалаврська робота студентки спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Хіняєвої Т. П. на тему: «Участь електорату Волинської 

області у формуванні вищих органів влади в Україні» (Вознюк В. С.).  

Бакалаврська робота студента спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Булавчика С. М. на тему: «Становлення органів 

місцевого самоврядування у Волинській області (наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.)» 

(Вознюк В. С.). 

Бакалаврська робота студента спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Приходько В. М. на тему: «Динаміка змін форм 

державного правління та устрою України» (Вознюк В. С.). 

Бакалаврська робота студента напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» 

факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки Підлісного А. Ю. на тему: 

«Миротворча діяльність України в країнах Африканського континенту» (Вознюк В. С.). 

Бакалаврська робота студентки напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні 

відносини» факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки Іваницької О. М. на 

тему: «Особливості сучасної зовнішньої політики Ірландії» (Вознюк В. С.). 

Бакалаврська робота студентки напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» 

факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки Капись Н. О. на тему: «Проблеми 

територіальної цілісності Великобританії на сучасному етапі» (Вознюк В. С.). 

Бакалаврська робота студентки напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні 

відносини» факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки Кубай Т. В. на тему: 

«Особливості гендерної політики Нідерландів» (Вознюк В. С.). 

Бакалаврська робота студентки напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні 

відносини» факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки Корольової А. В. на 

тему: «Тероризм як сучасна глобальна проблема» (Вознюк В. С.). 

Бакалаврська робота студента спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки Бугайчука А. П. на тему: «Вплив мас-медіа на 

політичні процеси України після Революції гідності 2013–2014 рр.» (Корнейко А. О.). 

Бакалаврська робота студентки спеціальності 6.050101 «Комп’ютерні науки» 

факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій ЛНТУ Коби Т. В. на тему: 



«Web-орієнтована інформаційна система підтримки розважального закладу “Колізей”» 

(Турчик І. В.).  

Бакалаврська робота студента спеціальності 6.050101 «Комп’ютерні науки» 

факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій ЛНТУ Цимбалюка Ю. О. на 

тему: «Автоматизована інформаційна система відео моніторингу навчального процесу» 

(Турчик І. В.).  

Рецензії на навчальні та навчально-методичні та методичні посібники 

Рецензія на методичний посібник «Рекомендації щодо організації та проведення 

моніторингових досліджень ефективності роботи освітніх округів» заслуженого 

працівника освіти Махомеда М. Х. (Вознюк В. С.). 

Рецензії на навчальну розробку «Крокуємо шляхами малої батьківщини: матеріали 

досліджень історико-географічної експедиції “Історія міст і сіл Волині”» (укладач – 

вчитель географії комунального закладу «Луцька ЗОШ І–ІІІ ст. № 20 Луцької міської ради 

Волинської області» Хомич А. М.) (Корнейко А. О., Турчик І. В.). 

Рецензія на методичний посібник «Організація науково-дослідницької діяльності 

учнів та вчителів у закладі нового типу» Турчик І. В., Герез О. С. (Остапйовський І. Є.). 

Рецензії на науково-методичну розробку за результатами експериментальної 

діяльності «Методична робота в навчальному закладі: компетентнісний підхід» старшого 

викладача кафедри Лук’янчук Г. Я. (Сташенко М. О., Остапйовський І. Є.).  

Рецензії на методичні рекомендації, збірники 

Рецензія на збірник матеріалів «Досвід викладання предметів духовно-морального 

спрямування. На допомогу вчителю», 152 с. (укладач – старший викладач кафедри 

менеджменту освіти Рудь О. В.) (Сташенко М. О.). 

Рецензія на збірник матеріалів «На допомогу вчителю предметів морально-духовного 

спрямування. Конспекти уроків у 2-х частинах», 264 с. (укладач – старший викладач 

кафедри менеджменту освіти Рудь О. В.) (Сташенко М. О.). 

Рецензія на науково-методичні матеріали «Організація само- і взаємонавчання учнів 

у процесі вивчення зарубіжної літератури» учителя Волинського обласного ліцею 

Парполіти Л. А. (Вознюк В. С.). 

Рецензія на збірник «Матеріали соціологічного опитування вчителів та учнів шкіл 

Маневицького району»  Романчук Г. Д., Кот Н. М. (Вознюк В. С.). 

Рецензія на рукопис матеріалів семінару-практикуму для директорів і заступників 

директорів загальноосвітніх навчальних закладів «Методичні засади типового алгоритму 

організації та проведення локальних моніторингових досліджень якості освіти» (укладачі: 

Махомед М. Х., Кутовий Р. С., Приймачук Л. О.) (Вознюк В. С.). 



Рецензії на методичні рекомендації «Управлінський супровід дослідно-експериментальної 

діяльності школи за темою “Система роботи педагогічного колективу щодо формування 

конкурентоспроможного випускника”» (автори Дудич А. М., Чепела Л. І.) (Вознюк В. С., 

Лук’янчук Г. Я.). 

Рецензії на збірку матеріалів за підсумками дослідно-експериментальної роботи в 

навчальних закладах міста Ковеля «Інноваційний підхід до управлінської діяльності: 

досвід та перспективи» за загальною редакцією кандидата політичних наук, доцента 

Вознюка В. С. (Остапйовський І. Є., Турчик  І. В.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Психолого-педагогічний супровід 

дошкільників із синдромом Дауна в умовах інклюзивної форми організації навчально-

виховного процесу» авт. колективу: Романюк Л. С., Романюк О. В., Дігалевич А. С.,     

Коць В. В. (Турчик І. В.). 

Рецензія на методичний збірник «Дидактичні можливості багатопрофільного 

віртуального кабінету (досвід та перспективи досліджень)» авт. колективу: Сидорчук І. В., 

Татарин А. У., Волох Л. С., Ковальчук Н. Я., Байло Л. В., Чайка Л. М., Трофімук М. Б., 

Кащенюк М. Р., Федонюк Т. В., Ляшук І. А., Мирончук О. П., Коць Т. Г., Щегельська Л. В., 

Шостак Н. М., Євтушин М. В. (Турчик І. В.). 

Рецензія на методичні рекомендації «Теоретичні та практичні аспекти курсу за 

вибором “Фінансова грамотність”», укладені методистом відділу природничих дисциплін 

ВІППО Гребенюк Т. С. (Турчик І. В.). 

Рецензія на збірник матеріалів «Становлення духовної особистості шляхом 

використання інноваійних методів навчання на уроках основ християнської етики»       

Квік С. Я., учителя основ християнської етики Кисилинської ЗОШ І–ІІ  ст. Локачинського 

району (Рудь О. В.).  

Рецензія на збірник матеріалів «Уроки духовності» Шпалерчук Н. В., учителя основ 

християнської етики Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука (Рудь О. В.). 

Рецензія на методичний збірник «Дорогою добра» Ротченкової Н. І., учителя основ 

християнської етики Луцької ЗОШ І–ІІІ ст. № 17 (Рудь О. В.). 

Рецензія на збірник «Скрижалі духовного зростання. На допомогу вчителю» 

Гаврисюк О. Я., члена ВРЦ, магістра релігієзнавства, учителя основ християнської етики 

Луцької ЗОШ І–ІІІ ст. № 22 (Рудь О. В.). 

Рецензія на збірник «Ми – діти одного Творця» Мірчук І. І., учителя основ 

християнської етики ЗОШ І–ІІІ ст. с. Овлочин Турійського району (Рудь О. В.). 



Рецензія на збірник матеріалів «Джерела духовності. Конспекти уроків учителів 

курсів духовно-морального спрямування». Упорядник Жук Н. А., начальник відділу 

освіти  Іваничівської районної державної адміністрації (Рудь О. В.). 

6.  Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних 

листів, концепцій, положень тощо 

Турчик І. В. Організація науково-дослідницької діяльності учнів та вчителів у закладі 

нового типу : методич. посібн. / І. В. Турчик, О. С. Герез. – Луцьк, 2015. – 112 с. 

Розробка проекту Положення про порядок роботи експертної комісії Волинського 

ІППО. 

Сташенко М. О., Вознюк В. С., Корнейко А. О., Турчик І. В. 

7. Формування  інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу 

Інформаційне наповнення та систематичне оновлення сайта «Християнська етика на 

Волині» і сайта ВІППО, створення буклетів структурних підрозділів Інституту, видання 

збірників, методичних розробок. 

Протягом року, Рудь О. В. 

V. Науково-методична діяльність 

1. Форми організації науково-методичної роботи 

Протягом року працівники Інституту організували і провели проблемні семінари: 

 з/п 
Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків  

Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Сташенко М. О. 

 

«Підготовка 
учнів до ЗНО             
з математики» 

13.02 
ЗОШ І–ІІІст. 
№ 1 смт 
Маневичі 

 

46 Виступ «Організація 
самостійної 
дослідницької 
діяльності школярів 
при вивченні 
геометрії»; інформація 
на сайті 

Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Сташенко М. О. 
 

«Урок 
математики з 
використан-
ням 
проектних 
технологій 
навчання» 
 

24.04 
НВК «ЗОШ 
І–ІІІ ст. –
ліцей» 
с. Зимне  
Володимир-
Волинського 
району 
 

38 Виступ «Теоретичні 
аспекти проектного 
підходу до організації  
навчально-виховного 
процесу: 
характеристика 
методу проектів, його 
актуальність»; 
вироблення 
методичних 
рекомендацій з 
проблеми семінару-
практикуму; 
інформація на сайті 



Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
  Турчик І. В. 

«Методологі
я та методи 
наукових 
досліджень 
педагога»  
(для 
педагогічних 
працівників 
та керівників 
НВК) 
 

26.11. 
КЗ 
«Луцький 
НВК № 9 
Луцької 
міської 
ради» 
 
 

30 1. Програма розвитку 
науково-дослідницької 
діяльності вчителів.  
2. Діагностика рівня 
саморозвитку в 
професійно-
педагогічній 
діяльності. 
3. Комплексно-цільова 
програма розвитку 
науково-дослідницької 
діяльності 
старшокласників 

 
Протягом року працівники Інституту організували і провели семінари-практикуми: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків  

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Лук’янчук Г. Я. 

 «Моделювання 
уроків різних 
типів» (для 
педагогічних 
працівників та 
керівників ЗНЗ)   

21.01  
Нововолинська 
гімназія 
Нововолинської 
міської ради   

42 Технологічні 
карти уроків 
різних типів 

2 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
  Турчик І. В. 

«Корпоративна 
культура 
педагога ЗНЗ» 
(для 
педагогічних 
працівників та 
керівників ЗНЗ)   
 

 17.02 
Комунальний 
заклад «Луцька 
ЗОШ І–ІІІ ст. № 
20» 
 

30 Пропонована 
методика 
діагностування 
стану 
корпоративної 
культури в 
комунальному 
закладі «Луцька 
ЗОШ І–ІІІ ст. 
 № 20» 

3 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Лук’янчук Г. Я. 

 «Особистісно 
орієнтований 
урок. 
Особливості 
педагогічного 
спілкування» 
(для 
педагогічних 
працівників та 
керівників ЗНЗ)   
 

23.04  
Нововолинська 
гімназія 
Нововолинської 
міської ради   

38 Теоретична 
модель 
особистісно 
орієнтованого 
уроку 

4 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Сташенко М. О. 
 

Науково-
методичний 
супровід               
ХVІІІ 
Всеукраїнського 
турніру юних 

квітень, 
травень,  
вересень 
СНУ 
 
 

 Методичні 
рекомендації до 
розв᾽язку задач, 
інформація на 
сайт ВІППО  



математиків: 
 «Аналіз 
підходів до 
розв’язування 
задач ХVІІІ 
Всеукраїнського 
турніру юних 
математиків»: 
практикум (для 
вчителів 
математики 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів) 

5. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
  Турчик І. В. 

 Корпоративна 
культура 
педагога ЗНЗ»  
(для 
педагогічних 
працівників та 
керівників 
ЗОШ)  

20.05 
ЗОШ І–ІІІ ст. 
с. Боголюби 
Луцького 
району 
 

20 Пропонована 
методика 
діагностування 
стану 
корпоративної 
культури в ЗОШ 
І–ІІІ ст.                       
с. Боголюби 

6. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
  Турчик І. В. 

 «Діагностика 
рівня 
саморозвитку в 
професійно-
педагогічній 
діяльності» (для 
педагогічних 
працівників та 
керівників 
НВК)  

28.10 
КЗ «Луцький 
НВК № 26» 
 

30 1. Діагностика 
рівня 
саморозвитку в 
професійно-
педагогічній 
діяльності.  
2. Виявлення 
факторів впливу 
на розвиток і 
саморозвиток 
педагогів. 

Протягом року працівники Інституту провели інструктивно-методичні  наради: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

1 Корнейко А. О. Інструктивно-
методична 
нарада для 
відповідальних 
за проведення 
ЗНО–2015  

11.02 
ВІППО 

25 Інструктивно-
методичні 
рекомендації 
щодо роботи 
відповідальних за 
проведення ЗНО–
2015  

2 Корнейко А. О.  «Організація 
взаємодії служб, 
які 
забезпечують 
діяльність ПТ у 
дні проведення 

15.04 
Волинська 
ОДА 
(мала зала) 

16 Рекомендації 
щодо взаємодії 
служб та 
організацій у дні 
проведення ЗНО–
2015 



ЗНО–2015» 
(розширена 
нарада з питань 
підготовки і 
проведення 
ЗНО) 

4 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Сташенко М. О. 

 

 «Про вивчення 
математики у 
2015/2016 н. р.» 
(нарада-семінар 
для методистів 
районних 
(міських) 
методичних 
кабінетів ) 

25.06 20 Методичні 
рекомендації 

 

2. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи 

методиста, школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, творчі 

майстерні, лабораторії  тощо 

Авторські лабораторії 

Школа резерву керівних кадрів 

Протягом року працівники Інституту організували і провели засідання школи 

резерву керівних кадрів: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

«Імідж. 
Лідерство. 
Кар’єра» 
(проблемний 
семінар – 
заняття  школи 
резерву 
керівних кадрів 
закладів освіти 
району) 

25.03 
смт Іваничі 

32 Методичні 
рекомендації для 
створення 
власного іміджу 
керівника   

2 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С., 
Корнейко А. О. 

 «Адаптивне 
управління 
навчально-
виховним 
закладом               
як складова 
демократизації 
освіти» 
(заняття 
міської школи 
резерву 

27.03 
КЗ 
«Навчально-
виховний 
комплекс 
“ЗОШ І–ІІІ 
ст. № 13 – 
колегіум” 
м. Ковеля» 

31 Критерії 
оцінювання 
адаптивного 
управління 
керівника 
навчального 
закладу 



керівних 
кадрів)  

3 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

«Організація 
виховної 
роботи. Робота 
з батьками та 
громадськістю» 
(проблемний 
семінар – 
заняття  школи 
резерву 
керівних кадрів 
закладів освіти)  

12.06 
смт Іваничі 

34 Тестовий 
контроль 

4 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

«Педагогічна 
рада. Нові 
підходи до її 
підготовки та 
проведення» 
(проблемний 
семінар – 
заняття  школи 
резерву 
керівних кадрів 
закладів освіти)  

03.11 
смт Іваничі 

35 Тестовий 
контроль 

Школа молодого педагога 

Протягом року працівники Інституту організували і провели засідання школи 

молодого педагога (вихователя, психолога тощо): 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Рудь О. В., 
Сташенко М. О. 

«Особливості 
використання 
релігійного 
аспекту в 
навчально-
виховному 
процесі» 
(засідання 
постійно діючої 
школи молодого 
педагога 
вчителів курсів 
ДМС)  

26.02 
Луцький 

район 
 
 

29.10 
ВІППО 

14 
 
 
 
 

21 
 

Виконання 
тестових завдань 
 
 
 
Виконання 

тестових завдань 

2 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Сташенко М. О. 

 «Професійний 
саморозвиток 
учителя 
математики в 
умовах 
післядипломної 
педагогічної 

27.02 
ВІППО 
 
 
 

27 Тестування 



освіти» (обласна 
школа молодого 
вчителя 
математики)  

Обласна школа перспективного педагогічного досвіду 

Протягом року в Інституті працювали творчі  групи, зокрема: 

Творча група вчителів курсів духовно-морального спрямування «Кращі 

напрацювання педагогів Волині, що викладають КДМС», (12.06, ВІППО, результати 

роботи: визначення переможців ХX обласної виставки дидактичних і методичних 

матеріалів  «Творчі сходинки педагогів Волині» у номінації «Етика. Предмети ДМС»). 

Рудь О. В. 

Творча група вчителів з дослідно-експериментальної роботи «Система роботи 

педагогічного колективу щодо формування конкурентоспроможного випускника» (10.09, 

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа-

інтернат І–ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької 

міської ради Волинської області», результати роботи: підготовка до друку узагальнюючих 

матеріалів з дослідно-експериментальної роботи). 

Лук’янчук Г. Я. 

Творча група вчителів з дослідно-експериментальної роботи «Управління процесом 

формування соціальної компетентності учнів вечірньої (змінної) школи» (24.09, 

Комунальний заклад «Луцька вечірня (змінна) школа» Луцької міської ради Волинської 

області, результати роботи: підготовка звітних матеріалів з дослідно-експериментальної 

роботи). 

Лук’янчук Г. Я. 

3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами  

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

К-ість 
учас-
ників 

Форма і 
результати участі 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Лук’янчук Г. Я. 

 «Складові 
управлінської 
культури керівника 
навчального 
закладу»  
(семінар-практикум 
для керівників 
навчальних 
закладів) 

20.01 
м. Ковель 

27 Тестовий контроль 

2 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
відповідальна за 

 «ЗНО–2015: 
традиції і новації» 
(проблемний 
семінар для 

29.01 
ВІППО 

53 Виступи:  
«Управлінський 

супровід зовнішнього 
незалежного 



проведення: 
Корнейко А. О. 
Учасники: 
Сташенко М. О., 
Вознюк В. С.,  
Лук’янчук Г. Я., 
Остапйовсь- 
кий І. Є.,  
Турчик І. В. 
 

керівників ЗНЗ І–ІІІ 
ст. області) 

оцінювання» 
(Сташенко М. О.); 

«Використання 
результатів ЗНО для 
аналізу якості н/в 
процесу в старшій 
школі» (Вознюк В. С.); 
«ЗНО-2015 як крок до 

реформування системи 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання в Україні» 
(Корнейко А. О.); 
«ЗНО як інструмент 

моніторингу якості 
освіти» 
(Лук’янчук Г. Я.);  

«Технологія ЗНО в 
контексті 
моніторингових 
досліджень» 
(Остапйовський І. Є.); 
«Функції системи 

оцінювання якості 
освіти як інструмент 
державного 
управління»  
(Турчик І. В.).  
Інформація на сайт 

ВІППО  
(Корнейко А. О.) 

3 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Лук’янчук Г. Я. 

 «Складові 
управлінської 
культури керівника 
навчального 
закладу» (семінар-
практикум для 
керівників 
навчальних 
закладів)  

23.02 
м. Володимир-
Волинський 

31 Модель управлінської 
культури керівника 
навчального закладу 

4 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Лук’янчук Г. Я., 
Корнейко А. О. 

 «Розвиток 
управлінської 
культури керівника 
навчального 
закладу»  
(науково-
практичний семінар 
для керівників 
навчальних 
закладів) 

25.03 
ЗОШ І–ІІІ ст.    
смт Шацьк 

 

42 Модель управлінської 
культури керівника 
навчального закладу 

5 Кафедра 
менеджменту 

 «Впровадження 
здоров’язберігаю-

20.04 
Любомльський 

48 Рекомендації з 
впровадження 



освіти,  
Вознюк В. С., 
Корнейко А. О. 

чих технологій у 
навчальний процес» 
(методичний 
модуль-блочний 
семінар керівників 
навчальних 
закладів)  

район 
 

здоров’язберігаючих 
технологій у 
навчальний процес  

6 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Остапйовсь- 
кий І. Є. 
 
 
 
 
 

«Теоретико- 
методологічні 
засади формування 
професійного 
іміджу керівника 
загальноосвітнього 
навчального 
закладу» 
(науково-
методичний семінар 
для директорів 
шкіл) 

07.05 
смт Локачі 

24 Методичні 
рекомендації щодо 
формування 
професійного іміджу  
керівників навчальних 
закладів 

7 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

 «Мотиваційна 
сфера управлінської 
культури керівника 
навчального 
закладу» (семінар-
практикум для 
керівників 
навчальних 
закладів)   

21.10 
м. Ковель 

25 Тестовий контроль 

8 Остапйовсь- 
кий І. Є. 

 «Методичні засади 
типового алгоритму 
організації та 
проведення 
локальних 
моніторингових 
досліджень якості 
освіти» (семінар-
практикум для 
заступників 
директорів гімназій, 
ліцеїв, колегіумів) 

29.10 
ВІППО 

 Доповідь 
«Моніторингові 
дослідження як 
ефективний 
інструментарій 
прийняття 
управлінських рішень» 

9. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

 «Організаційна 
культура 
навчального 
закладу» 
(проблемний 
семінар для 
директорів шкіл)  

30.10 
с. Конюхи 

Локачинського 
району 

32 Психолого-
педагогічні 
рекомендації  
підвищення рівня 
корпоративної 
культури  закладу 



10 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Лук’янчук Г. Я., 
Корнейко А. О. 

 «Мотиваційна 
сфера управлінської 
діяльності 
керівників 
навчальних 
закладів» 
(проблемний 
семінар для 
керівників 
навчальних 
закладів) 

18.11 
ЗОШ І–ІІІ ст.    
смт Шацьк 

 

28 Інформація на сайт 
ВІППО 

11 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

 «Моніторинг 
якості 
профкомпетентності 
педагогічних 
кадрів» (семінар-
практикум для 
керівників 
навчальних 
закладів) 

25.11 
смт Турійськ 

37 Технології 
оцінювання 
професійної 
компетентності 
педагогів 

12 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

 «Управлінська 
компетентність 
керівника – 
запорука успішного 
функціонування 
освітнього закладу в 
умовах ЗОШ–
інтернат» (семінар-
практикум для 
керівників 
навчальних 
закладів) 

27.11 
Комунальний 

заклад 
«Луцький 

навчально-
виховний 
комплекс 

загальноосвітня 
школа-інтернат 
І-ІІІ ступенів – 
правознавчий 

ліцей з 
посиленою 
фізичною 

підготовкою 
Луцької міської 

ради 
Волинської 

області» 

38 Тестовий контроль 

13 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

 «Організація 
науково-
дослідницької 
діяльності вчителів» 
(проблемний 
семінар для 
заступників 
директорів ЗНЗ) 

16.12 
Рожищенський 

район 
 

40 Комплексно-цільова 
програма розвитку 
науково-дослідницької 
діяльності вчителів 
(методичний посібник) 



14 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С., 
Лук’янчук Г. Я. 

 «Планування 
кар’єри як елемент 
формування 
професійної 
культури керівника 
навчального 
закладу»  (семінар-
практикум для 
керівників 
навчальних 
закладів) 

01.12 
м. Володимир-
Волинський 

24 Анкетування 

4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників тощо 

У співпраці із методистами Р(М)МК організація і проведення фестивалю уроків 

курсів духовно-морального спрямування (ЗНЗ Волинської обл.). 

Січень, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Підготовка і проведення (члени оргкомітету та журі) обласного етапу Х 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального спрямування – 

2015» 

 Лютий, ВІППО, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

–  Форми роботи 

–  Розширена інформація олімпіади (кількість дітей, що взяли участь; кількість 

дітей з міста і сільської місцевості; за рейтингом Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

кількість переможців за предметами тощо 

–  Масові заходи для учнівської молоді  

Підготовка до участі (члени оргкомітету та журі) волинських школярів у                        

VІІІ Всеукраїнській олімпіаді  «Юні знавці Біблії». Розробка завдань, укладання тестів на 

знання Біблії для різних вікових категорій учнів, консультування педагогів. Взяло участь 

43 волинських школярі. Вибороли 5 перших, 3 других, 4 третіх місця. 

24 квітня; 15 травня; 05 червня, НУ «Острозька академія»,  

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Участь у підготовці та проведенні обласної олімпіади імені академіка М. П. Кравчука. 

 

Жовтень,  ВІППО, Сташенко М. О. 

6. Науково-методичний супровід виховної роботи 

7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності 

інтернатних закладів освіти 



8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 

9. Науково-методичний супровід позашкільної освіти 

VІ. Навчально-методична діяльність 

1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 

педагогічних працівників 

Консультування керівників та педагогів навчальних закладів Волинської області (за 

запитами) та індивідуальне консультування педагогів під час проходження ними курсів 

підвищення кваліфікації. 

Організація курсів підвищення кваліфікації учителів курсів духовно-морального 

спрямування (ВІППО: 12.01–23.01 – 35 слухачів; 19.10–30.10 – 30 слухачів; смт Іваничі: 

17.08–28.08 – 55 слухачів).  

Навчальний процес забезпечували:  

– 16 працівників кафедр (з них: 1 доктор наук, 11 кандидатів наук і 4 старших 

викладачі); 

– 1викладач інших вищих навчальних закладів (ЛНТУ,  кандидат наук, доцент);  

– 2 працівники Іваничівського РМК;  

– 1вчитель навчального закладу області, член ВРЦ.  

Рудь О. В. 

2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання, 

самоосвіти тощо 

Розробка та оновлення навчально-методичних комплексів для дистанційного 

навчання. 

Науково-педагогічні працівники кафедри 

Для впровадження у навчальний процес за дистанційно-очною формою розроблено 

навчально-методичне забезпечення дисциплін та спецкурсів: «Європейський Союз – 

унікальний зразок співпраці різних країн», «Організація Північноатлантичного договору 

(НАТО) – гарант колективної безпеки», «Маркетинг освітніх послуг як особливий вид 

ринкової діяльності», «Шкільне самоврядування – важлива складова державно-

громадського управління освітою», «Терор і тероризм – прикметна ознака сучасного 

світу». 

Вознюк В. С.  
Для впровадження у навчальний процес за дистанційно-очною формою розроблено 

навчально-методичне забезпечення дисциплін «Управління навчальною та виховною 

діяльністю», «Правові аспекти управління навчальним закладом», «Політологічна 



пропедевтика для педагогів», спецкурсу «Політико-правові знання в структурі 

професійної компетентності педагога». 

Корнейко А. О.  
Для впровадження у навчальний процес за дистанційно-очною формою розроблено 

навчально-методичне забезпечення дисциплін та спецкурсів: «Сучасні підходи до аналізу та 

самоаналізу уроку», «Оцінювання професійної компетентності педагогічних працівників 

засобами атестації», «Моніторинг якості професійної компетентності педагогічних кадрів», 

«Педагогічні технології. Системні, модульні і локальні педагогічні технології». 

Лук’янчук Г. Я.  
Для впровадження у навчальний процес за дистанційно-очною формою розроблено 

навчально-методичне забезпечення дисциплін та спецкурсів: «Філософія освіти України в 

контексті вимог ХХІ століття», «Актуальні проблеми розвитку освіти України в контексті 

загальноцивілізаційних тенденцій», «Актуальні проблеми розвитку освіти», «Контроль за 

навчальною та виховною діяльністю школярів». 

Остапйовський І. Є. 

Для впровадження у навчальний процес за дистанційно-очною формою розроблено 

навчально-методичне забезпечення дисциплін та спецкурсів: «Сутність та роль 

менеджменту в професійній діяльності», «Економіка освіти», «Соціально-економічний 

розвиток України». 

Панчишин В. Г. 

Для впровадження у навчальний процес за дистанційно-очною формою розроблено 

навчально-методичне забезпечення дисциплін та спецкурсів: «Сучасний синтез наукової і 

релігійної картин світу», «Особливості використання релігійного аспекту в 

загальноосвітньому навчальному закладі», «Толерантність відносин та домінанта науково-

культурологічного аспекту з огляду сучасних міжконфесійних взаємин». 

Рудь О. В. 

Для впровадження у навчальний процес за дистанційно-очною формою розроблено 

навчально-методичне забезпечення тем навчальних дисциплін та спецкурсів: «Глобальні 

виклики сучасної епохи й пошук освітніх пріоритетів майбутнього», «Тенденції розвитку 

освітньої політики в Україні», «Аксіологічні аспекти освіти», «Філософія освіти», 

«Соціальна та екологічна безпека діяльності», «Логіка наукового дослідження», «Розвиток 

математики та математичної освіти в Україні», «Філософські проблеми математики». 

Сташенко М. О. 

Для впровадження у навчальний процес за дистанційно-очною формою розроблено 

навчально-методичне забезпечення тем навчальних дисциплін та спецкурсів: 



«Формування корпоративної культури в навчальному закладі», «Поняття методології 

наукових досліджень та її види», «Поняття наукового дослідження та вимоги до нього». 

Турчик І. В. 

3. Методичне забезпечення навчального процесу 

Укладено методичний збірник для педагогів курсів духовно-морального 

спрямування «Досвід викладання предметів духовно-морального спрямування» (за 

результатами обласного етапу Х Всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів 

духовно-морального спрямування – 2015») та «На допомогу вчителю предметів духовно-

морального спрямування. Конспекти уроків у 2-х частинах» серії «Бібліотека вчителя».   

Березень, Рудь О. В. 

Науково-методична розробка «Розвиток управлінської культури керівника 

загальноосвітнього навчального закладу». 

Вересень, Лук’янчук Г. Я. 

 

4. Навчально-методичні семінари, наради, тренінги тощо 

Протягом звітного періоду проведено _____ навчально-методичних семінари: 

№  
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

К-ість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

1 Корнейко А. О.  «Алгоритм 
роботи 
уповноваженої 
особи УЦОЯО» 

22.05 
ВІППО 

44 Рекомендації 
щодо роботи 
уповноваженої 
особи УЦОЯО на 
пункті тестування 

2. Сташенко М. О. Семінар-
практикум для 
вчителів 
математики 
«Методика 
розв’язування 
олімпіадних 
завдань з 
математики»: 
«Основні методи 
розв’язування 
олімпіадних 
завдань з 
математики для 
учнів 7–8 класів» 

06.11 
м. Луцьк, 

КЗ «Луцький 
НВК № 9» 

19 Рекомендації до 
розв’язування 
олімпіадних 
завдань з 
математики  

3. Сташенко М. О. Семінар-
практикум для 
вчителів 
математики 
«Моделювання 

27.11 
м. 

Нововолинськ 

21 Рекомендації до 
моделювання 
сучасного уроку 
математики 



сучасного уроку 
математики. 
Аналіз та 
самоаналіз уроку» 

4. Сташенко М. О. Проблемний 
семінар для 
вчителів 
математики і 
вчителів 
початкових класів 
«Реалізація 
принципу 
наступності при 
вивченні 
математики – 
необхідна умова 
забезпечення 
якості шкільної 
математичної 
освіти» 

03.12 
Ковельський 

район 

23 Принцип 
наступності при 
вивченні 
математики – 
необхідна умова 
забезпечення 
якості шкільної 
математичної 
освіти 

 

За звітний період проведено ______ проблемних семінари: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва 
заходу 

Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків  

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Рудь О.В. 

Християнські 
духовні 
цінності в 
освітньо-
виховному 
процесі 

03.02 19 
(методисти 

Р(М)МК 

Інструктивні 
рекомендації до 
участі у                           
Х Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі  
«Учитель року з 
предметів духовно-
морального 
спрямування». 

 

Постійно діючий обласний семінар-практикум методистів районних (міських) 

методичних кабінетів, що опікуються викладанням курсів «Християнська етика в 

українській культурі» та «Основи християнської етики»: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Рудь О. В., 
Сташенко М. О. 

«Духовно-моральні 
орієнтири освітньо-
виховного процесу в 
ЗНЗ»  

28.04 
смт Стара 
Вижівка 

 

26 Інформація на сайт 
ВІППО,  публікація 
у районній газеті 

2 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Рудь О. В., 

«Зміст       та 
напрямки духовно- 
морального 
виховання 

03.09 
ВІППО 

 

16 Обговорення у 
форматі круглого 
столу 
 



Сташенко М. О. школярів»  
 

VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 

1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

2. Формування інноваційної освітнього простору в регіоні: розробка та 

впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної 

діяльності 

3. Координація  дослідно-експериментальної роботи:  

 а) всеукраїнського рівня;  

б) регіонального рівня 

№ 
з/п 

Тема 
дослідження 

Майданчик 
дослідження 

Документ, 
яким 
затверджено 
експери 

мент 

Науковий 
керівник 
(ПІБ, 
посада, 
наук. ст., 
вчене 
звання) 

Науковий 
консуль 
тант (ПІБ, 
посада, 
вчене 
звання) 

Директор 
експеримент
ального ЗНЗ 
(ПІБ) 
 

Термін 
проведення; 
етап 
експеримент
у терміни 

Стислий зміст 
результатів 
етапу 
(2-3 речення) 

«Управління 
процесом 
морально-
духовного 
виховання учнів 
в умовах 
інноваційного 
освітнього 
середовища» 

КЗ 
«Луцький 
навчально-
виховний 
комплекс 
загальноосв
ітня школа 
І–ІІ ст. № 
10 – 
професійни
й ліцей 
Луцької 
міської 
ради 
Волинської 
області» 
 

Наказ 
управління 
освіти і 
науки 
Волинської 
облдерж 
адміністації 
№.... від.... 

Вознюк 
Василь  
Степанович
доцент 
кафедри 
менеджмен
ту освіти, 
кандидат 
політичних 
наук, 
доцент 

Ткачук 
Надія  
Михайлів 
на, 
завідувач 
науково-
дослідної 
лабораторії 
освітніх 
інновацій 
ВІППО, 
кандидат 
педагогічни
х наук. 
 
 

Михальчук 
Олег 
Євгенович  

вересень 2015 
р. – червень 
2020 р. 

І етап вересень 
2015 р. – 
червень 2016 
р. – 
діагностико-
концептуальн
ий 

На даний час  
теоретично 
обґрунтовано 
проблему 
дослідження, 
визначено 
мету, завдання і 
методику 
організації 
науково-
пошукової 
діяльності; 
створено 
ініціативну 
групу; 
вивчається 
нормативно-
правове 
забезпечення 
цієї роботи; 
проводиться 
аналіз 
теоретичних 
положень 
досліджуваної 
теми в науковій 
та педагогічній 
теорії та 
практиці 
 

«Управління 
процесом 
формування 
соціальної 
компетентності 
учнів вечірньої 
(змінної) 

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

Наказ 
управління 
освіти і 
науки 
Волинської 
обласної 
державної 
адміністраці

Лук’янчук 
Галина 
Ярославівн
а, ст. 
викладач 
кафедри 
менеджмен
ту освіти 

Вознюк 
Василь  
Степанович
, к. політ. 
н., доцент 
кафедри 
менеджмен
ту освіти 

Масиник 
Анжела 
Віталіївна 

(вересень 
2012 – 
червень 
2015 рр.) 

Виконуючи 
завдання ІІ 
(практичного) 
етапу дослідно-
експериментальн
ої роботи у 
Комунальному 
закладі «Луцька 



школи»  

 

області ї від 02.06. 
2011 року 
№ 317  
 

вечірня (змінна) 
школа»,  
творчою групою 
педагогів було 
продовжено 
відстеження 
рівня 
сформованості 
соціальної 
компетентності 
учнів в умовах 
вечірньої школи 
(психолог 
Мартинюк Н. О., 
соціальний 
педагог Гнатюк 
О. С.) 

 
«Система 
роботи 
педагогічного 
колективу щодо 
формування 
конкурентоспро
можного 
випускника» 

КЗ 
«Луцький 
навчально-
виховний 
комплекс 
загальноосв
ітня школа-
інтернат І–
ІІІ ст. – 
правознавч
ий ліцей з 
посиленою 
фізичною 
підготовко
ю Луцької 
міської 
ради 
Волинської 
області» 

Наказ 
управління 
освіти і 
науки 
обласної 
державної 
адміністраці
ї від 
31.12.2010 
року № 635  
 

Лук'янчук 
Галина 
Ярославівн
а, ст. 
викладач 
кафедри 
менеджмен
ту освіти 

Щоголєва 
Людмила 
Олександрі
вна, доцент 

Дудич 
Анатолій 
Миколайович 

(вересень 
2010 – 
червень 
2015 рр.) 
 

2 збірки 
матеріалів за 
результатами ІІІ 
та IV етапів 
дослідно-
експериментальн
ої роботи: 1)  за 
результатами 
2011р., 2013 р., 
2014 р.; 2) за 
результатами 
2015 р. за 
авторством 
Дудича А. М., 
Чепели Л. І., 
Лук’янчук Г. Я. 
У квітні 2015 р. 
Узагальнююча 
науково-
практична 
конференція.   
Відеоролик про 
діяльність 
педагогічного 
колективу з 
формування 
якостей 
конкурентоспро
можного 
випускника 
(травень 2015 р.) 



«Формування 
духовності  
школярів 
засобами 
мистец-тва» 

КЗ «Луцька 
загальноосв
ітня школа 
І–ІІІ ст. № 2
Луцької 
міської 
ради 
Волинської 
області» 

Наказ 
управління 
освіти і 
науки 
Волинської 
облдержадмі
ністації від 
02.06. 2011 
року № 317. 

Рудь О.В., 
ст. 
викладач 
кафедри 
менедж-
менту 
освіти 
ВІППО 

Берлач О. П., 
к. арх-ри 
доцент к-ри 
образотвор
чого 
мистецтва 
інституту 
мистецтв 
СНУ імені 
Лесі 
Українки 

Грищук 
Василь 
Адамович, 
директор, 
вчитель вищої 
категорії, 
вчитель-
методист 

вересень 
2011 року – 
серпень 
2016 
ІІ 
(практични
й) етап 
(вересень 
2012 р. – 
серпень 
2015 р.) 

Головними 
завданнями 
цього етапу, 
відповідно до 
програми 
експерименту, 
були: 
Підготовка 
педагогічного 
колективу до 
впровадження 
експери-
ментальної 
моделі. 
Експерименталь
на перевірка 
ефективності 
інноваційної 
моделі. 
Підведення 
підсумків 
другого етапу 
науково-
експериментальн
ого дослідження 

Використання 
інноваційних 
технологій в 
навчально-
виховному 
процесі як засіб 
формування 
життєвих 
компетенцій 

КЗ 
«Луцький 
НВК № 26 
Луцької 
міської 
ради 
Волинської 
області» 

Наказ 
управління 
освіти і 
науки 
Волинської 
ОДА від 
02.06.2011 р. 
№ 317 

Турчик 
Ірина 
В’ячеславів
на, доцент 
кафедри 
менеджмен
ту освіти 
ВІППО, 
кандидат 
економічни
х наук, 
доцент 

Мірошниче
нко Ігор 
Геннадійов
ич, доцент 
кафедри 
загальної 
фізики СНУ 
імені Лесі 
Українки, 
кандидат 
педагогічни
х наук, 
доцентФедо
нюк Сергій 
Володимир
ович, декан 
факультету 
міжнародни
х відносин 
СНУ імені 
Лесі 
Українки, 
кандидат 
географічни
х наук, 
доцент 

Гнатюк 
Дмитро 
Олексійович, 
вчитель вищої 
категорії, 
вчитель-
методист, 
заслужений 
вчитель 
України 

травень 
2011–2016 
роки; 
ІІ етап ДЕР 
– з липня 
2012 р. по 
травень 
2015 р. 

1. Відкрито 
віртуальний 
багатопрофільни
й кабінет, який 
містить 5 
мультимедійних 
екранів, та 
досліджено його 
дидактичні 
можливості. 
2. Розроблено 
методичні 
рекомендації 
щодо 
використання 
ІКТ у навчально-
виховному 
процесі та 
створено 
електронний 
конструктор 
уроку. 
3. Розроблено 
методику 
діагностування 
рівня 
сформованості 
життєвих 
компетентностей 
школярів та 
проведено 
моніторинг 
впливу 
інноваційних 
технологій на їх 
формування. 



4. Впроваджено 
ІК-технології у 
роботу шкільної 
бібліотеки 

 

4. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність 

5. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних 

інновацій 

VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону 

1. Науково-методичний супровід  учасників інформатизації освіти 

Навчання вчителів використанню ІКТ на курсах підвищення кваліфікації у 

2015 р.  

2. Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки 

викладання курсу інформатики 

3. Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього простору регіону 

Сайти в районах, навчальних закладах 

Робота сайту ВІППО 

Кількість матеріалів, кількість новин 

Для розміщення на сайті ВІППО подано: 

–  інформацію про проведення проблемного семінару для керівників ЗНЗ І–ІІІ ст. 

«ЗНО–2015: традиції і новації » (січень).  

Корнейко А. О. 

– інформацію про проведення проблемного семінару для керівників ЗНЗ І–ІІІ ст. 

«Мотиваційна сфера управлінської діяльності керівників навчальних закладів» (листопад). 

Лук’янчук Г. Я., Корнейко А. О. 

Обслуговування та наповнення інтернет-сайту «Християнська етика на Волині» 

https://sites.google.com/site/hristianskaetikanavolini/home 

Протягом року; Рудь О. В. 

Інформаційне наповнення та систематичне оновлення сайта ВІППО, створення 

буклетів структурних підрозділів Інституту.  

Протягом року; Рудь О. В. 

Поповнення відеотеки документальних фільмів із теми «Синтез наукової та 

релігійної картин світу». 

Протягом року; Рудь О. В. 

4. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, 

розвиток віртуальних педагогічних спільнот 



5. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього 

контенту 

ІХ. Координація діяльності районних (міських) науково-методичних кабінетів 

(центрів)  

1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів) 

2. Формування мережі базових методичних кабінетів (центрів) з основних 

напрямків їх діяльності   

3. Аналіз  діяльності  районних (міських) методичних кабінетів (центрів)…. 

Х. Міжнародна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти 

1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 

2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 

3. Заходи в рамках співпраці: 

а) в межах СНД;  

б) в країнах дальнього зарубіжжя 

4. Результати діяльності 

ХІ. Моніторинг якості освіти регіону 

1. Моніторинг освітньої діяльності: 

Зазначити результати 

а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях;  

б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях:  

Моніторингове дослідження стану навчально-методичного та матеріально-

технічного забезпечення предметів природничо-математичного циклу. 

Січень, Корнейко А. О. 

в) моніторингові та соціологічні  дослідження в регіоні 

2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 

3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

Навчання і сертифікація уповноважених осіб Українського центру ОЯО.  

Квітень, Корнейко А. О. 

Організаційно-методичний супровід громадських слухань з питань ЗНО.  

Листопад, Корнейко А. О. 

ХІІ. Навчально-методична діяльність філії (за наявності) 

ХІІІ. Особливості діяльності закладу 

1. Робота музею історії освіти Волині 



ХІV. Інформаційно-видавнича діяльність 

1. Робота бібліотеки 

Перелік передплатних видань, які отримує бібліотека ВІППО у 2015 році:  

2. Видавнича діяльність за рік 

Працівники Інституту протягом року підготували та опублікували __ наукових та 

науково-методичних праць 

Публікації  працівників кафедри (лабораторії, відділу, центру) 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові Кількість публікацій 

1 Сташенко Михайло Олександрович 3 

2 Вознюк Василь Степанович 3 

3 Корнейко Алла Олександрівна 7 

4 Лук’янчук Галина Ярославівна 4 

5 Остапйовський Ігор Євгенович  3 

6 Панчишин Володимир Григорович 1 

7 Рудь Оксана Володимирівна 5 

8 Турчик Ірина В’ячеславівна 5 

Робота відділу інформаційного забезпечення освіти  

3. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та 

педагогічного досвіду  регіону 

№ 
з/п 

Назва ЗМІ Дата публікації 
(передачі тощо) 

Назва матеріалу 

1 Волинська ОДТРК 
Новини 

03.02 На Волині 
відбувся круглий 
стіл щодо 
впровадження 
предмета 
християнської 
моралі в школах 
(Рудь О. В.) 

2 Волинські новини 02.04 Волинянам радять 
активніше 
впроваджувати 
християнську 
етику в школах 
(Рудь О. В.) 

3 INFOUA.ORG 07.08 На Волині 
пропонують 
посилити вивчення 
християнської 
етики (Рудь О. В.) 

 



4. Виставкова діяльність 

Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у ХХ обласній виставці 

дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» із наступними 

матеріалами: 

Досвід викладання предметів духовно-морального спрямування. На допомогу 

вчителю : метод. посібн. / упоряд./вступ О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 152 с. 

Економіка праці і соціально-трудові відносини. Теоретичний курс : підручник / Л. М. 

Черчик, Н. В. Коленда, С. М. Бортнік, І. В. Шубала, О. М. Шубалий, І. В. Турчик, В. І. 

Федосова. – За заг. ред. Л. М. Черчик. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 420 с. 

Економіка праці і соціально-трудові відносини. Практикум : навч. посібн. / Л. М. 

Черчик, Н. В. Коленда, С. М. Бортнік, І. В. Шубала, О. М. Шубалий, І. В. Турчик, В. І. 

Федосова. – За заг. ред. Л. М. Черчик. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 340 с. 

Маркетинг освітніх послуг : навч.-метод. комплекс / автор-укладач В. С. Вознюк. – 

Луцьк : ВІППО, 2015. – 120 с. 

На допомогу вчителю предметів морально-духовного спрямування. Конспекти 

уроків у 2-х частинах. Ч. І / упоряд./вступ О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 132 с. 

На допомогу вчителю предметів морально-духовного спрямування. Конспекти 

уроків у 2-х частинах. Ч. ІІ  / упоряд./вступ О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 132 с. 

Основи християнської етики : Конспекти уроків для 5 класу  / упоряд. О. В. Рудь. – 

Луцьк : ВІППО, 2015. – 168 с. 

Турчик І. В. Організація науково-дослідницької діяльності учнів та вчителів у закладі 

нового типу : метод. посібн. / І. В. Турчик, О. С. Герез. – Луцьк, 2015. – 112 с. 

Формування професійної культури керівника навчального закладу в сучасному 

освітньому середовищі : зб. матеріалів / укл. М. О. Сташенко. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 

148 с. 

Вознюк В. С., Рудь О. В., Сташенко М. О., Турчик І. В. – переможці ХХ обласної 

виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» 

(Грамоти Управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА, наказ від 29.09.2015 р.               

№ 145).  

 

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

ХVІ. Прогнозування розвитку 

 

 

 



Додаток 1. Організаційна робота. 

Протягом року підготовлено проекти наказів: 

Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації  «Про проведення 

II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015 з предметів духовно-

морального спрямування» від 12.02.2015 р. № 62 (Рудь О. В.). 

Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації  «Про підсумки 

проведення ІІ (обласного) туру  всеукраїнського   конкурсу «Учитель року – 2015  з  

предметів духовно-морального  спрямування» від 17.03. 2015 р. № 132 (Рудь О. В.). 

Проект програми проведення виїзного засідання Громадської ради з питань 

співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН України у м. Луцьку 02.04. 

2015 р. (Рудь О. В.). 

Проект резолюції, прийнятої учасниками виїзного засідання Громадської ради з 

питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН України у м. Луцьку 

02.04. 2015 р. (Рудь О. В.). 

Пропозиції щодо змін до Закону України «Про освіту» з питань післядипломної 

педагогічної освіти (Сташенко М. О., Турчик І. В.). 

Членство у вченій раді ВІППО (Панчишин В. Г., Сташенко М. О., Вознюк В. С., 

Корнейко А. О., Рудь О. В., Турчик І. В.). 

Членство у науково-методичній раді ВІППО (Панчишин В. Г., Сташенко М. О., 

Корнейко А. О., Рудь О. В.). 

Членство у редакційній колегії Інформаційно-методичного вісника «Педагогічний 

орієнтир» відділу освіти Локачинської райдержадміністрації (Свідоцтво про державну 

реєстрацію ВЛ № 383-116Р від 02.08.2011 р.) (Вознюк В. С., Турчик І. В.). 

Членство  у редакційній колегії науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» 

(Вознюк В. С., Остапйовський І. Є., Панчишин В. Г., Рудь О. В., Сташенко М. О.). 

Член спеціалізованої вченої ради К.32.051.04 у  Східноєвропейському 

національному університеті імені Лесі Українки (Остапйовський І. Є.). 

Членство  у редакційній колегії збірника наукових праць Хмельницького ОІППО 

«Управління професійним розвитком сучасного керівника закладу освіти та оцінювання 

результативності його діяльності» (Сташенко М. О.). 

Членство  у редакційній колегії часопису «Слово вчителю» (Рудь О. В.). 

 

 

 



Додаток 7. Заходи в районах (містах) області у 2015 році 
№ 
з/п 

Райони (міста) Структурний 
підрозділ  

Науково-
практичні 
конференції 

Педагогічні 
читання 

Круглі 
столи 

Семінари 

1 Володимир-
Волинський 

Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   24.04(1) 

2 Горохівський      
3 Іваничівський Кафедра 

менеджменту 
освіти 

   25.03, 2.06, 
03.11 (3) 

4 Камінь-Каширський      
5 Ківерцівський      
6 Ковельський     03.12(1) 
7 Локачинський  Кафедра 

менеджменту 
освіти 

   07.05, 30.10 
(2) 

8 Луцький Кафедра 
менеджменту 
освіти 

  20.03; 
13.05 (2) 

26.02, 20.05 
(2) 

9 Любешівський      
10 Любомльський Кафедра 

менеджменту 
освіти 

   20.04 (1) 

11 Маневицький     13.02(1) 
12 Ратнівський      
13 Рожищенський Кафедра 

менеджменту 
освіти 

   16.12 (1) 

14 Старовижівський Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   28.04 (1) 

15 Турійський Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   25.11 (1) 

16 Шацький Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   25.03, 18.11 
(2) 

17 м. Володимир-
Волинський 

Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   23.02, 01.12 
(2) 

18 м. Ковель Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   20.01, 27.03, 
21.10 (3) 

19 м. Луцьк Кафедра 
менеджменту 
освіти 

21.01 (1)   29.01, 3.02, 
17.02, 3.09 
28.10, 9.10, 
06.11, 6.11, 
27.11 (9) 

20 м. Нововолинськ Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   21.01, 23.04 
27.11(3) 

21 Позашкільні 
навчальні заклади 

     

22 Навчальні заклади 
обласного 
підпорядкування 

     

 

Завідувач кафедри                                                                         Сташенко М. О. 


