
Звіт 

про роботу кафедри менеджменту освіти  у 2016 році 

Вступ 

І. Організаційно-керівна діяльність 

1. Структура закладу 

2. Засідання вченої ради 

Про підтримку ініціативу педагогічного колективу комунального закладу «КЗ ЛНВК 

ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької 

міської ради Волинської області» щодо проведення дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Розвиток соціальної та пізнавальної активності школярів шляхом впровадження 

акмеологічних технологій».  

(пр. № 3 від 18. 05, Лук’янчук Г. Я.) 

 «Про завершення 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» (2011 - 2016 рр.)».   

(пр. № 4 від 22.09, Лук’янчук Г. Я.) 

«Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Комунальному закладі 

«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2 Луцької міської ради Волинської 

області» з проблеми «Формування духовності школярів засобами мистецтва»», 

(пр. № 4 від 22.09, Рудь О. В.) 

«Про реалізацію І етапу дослідно-експериментальної роботи з теми  «Модель 

управління процесом морально-духовного виховання учнів в умовах інноваційного 

освітнього середовища професійного ліцею» на базі комунального закладу «Луцький НВК 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради».  

(пр. № 4 від 22.09, Вознюк В. С.) 

Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Комунальному закладі 

«Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області» з 

теми «Використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі як засіб 

формування життєвих компетенцій».  

(пр. № 4 від 22.09, Турчик І. В.). 

Про підтримку ініціативи педагогічного колективу комунального закладу «ЛНВК № 

26 Луцької міської ради Волинської області» щодо проведення дослідно-експериментальної 

роботи з проблеми «Формування корпоративної культури навчального закладу в умовах 

інноваційного освітнього простору».  



(пр. № 5 від 18.11, Турчик І. В.). 

Затвердження спецкурсів та навчально-методичних розробок:  

Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Системно-діяльнісний підхід в 

організації навчально-виховного процесу Луцького НВК №26: досвід та перспективи» за 

заг. ред. І. В. Турчик.  

(пр. № 2 від 17.03, Турчик І. В.). 

Методичні рекомендацій «Розробка персонального сайту вчителя інформатики 

початкових класів на базі CMS Joomla, WordPress та Drupal». 

(пр. № 2 від 17.03, Турчик І. В., Герез О. С.). 

3. Засідання науково-методичної ради 

Звіт про участь у роботі семінару-навчанні польсько-українського проекту «Реформи 

системи освіти в Україні» 

(пр. № 4  від 20.10, Сташенко М. О.) 

Затвердження спецкурсів та навчально-методичних розробок: 

Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року з предметів духовно-морального спрямування – 2016» : На допомогу вчителю / 

упоряд./вступ О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 136  с.  

(пр. №2 від 21.04, Рудь О. В.) 

Науково-методичне забезпечення формування професійної культури керівника 

навчального закладу : Матеріали регіональної міжкафедральної науково-практичної 

інтернет-конференції / укл. / М. О. Сташенко. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 120 с. 

(пр. № 2 від 21.04, Сташенко М. О.) 

Становлення духовних орієнтирів учнівської молоді у контексті реалізації стратегії 

національно-патріотичного виховання : Матеріали обласної практичної конференції 

вчителів курсів духовно-морального спрямування / упоряд. /О.В.Рудь. – Луцьк : ВІППО, 

2016. – 144 с. 

(пр. № 4  від 20.10, Сташенко М. О. Рудь О. В.) 

Збірник матеріалів за темою педагогічного експерименту «Використання 

інноваційних технологій в навчально-виховному процесі як засіб формування життєвих 

компетентностей»: результати дослідно-експериментальної роботи комунального закладу 

«Луцький НВК №26» за заг. ред. І. В. Турчик  

(пр. № 4 від 20.10, Турчик І. В.). 

Збірник тестових завдань та ігрових ситуацій з дисципліни «Методологія та методи 

наукових досліджень». 

(пр. № 6 від 22.12, Турчик І. В., Герез О. С.). 



Збірка матеріалів круглого столу учасників творчої групи з реалізації педагогічного 

експерименту регіонального рівня за темою «Використання інноваційних технологій в 

навчально-виховному процесі як засіб формування життєвих компетентностей». 

 (пр. № 6 від 22.12, Турчик І. В.). 

4. Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників закладу 

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  

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. 

Зі Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки 

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

політології і державного управління, кафедра менеджменту та відділ аспірантури, 

докторантури та підвищення кваліфікації). 

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

Із Луцьким національним технічним університетом (кафедри менеджменту та 

маркетингу, економіки та підприємництва).  

Протягом року, Турчик І. 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 рівня 

Протягом року працівники Інституту організували і провели наступні заходи: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

1. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  

Сташенко М. О., 
Рудь О. В 

ХІ 
Всеукраїнський 
фестиваль-
конкурс  
«Учитель року з 
предметів 
духовно-
морального 
спрямування» 
(члени журі)  
 

24-25.03  
Національний 
університет 
«Острозька 
академія» 
  

Більше 50 Наказ НУ 
«Острозька 
академія» від 
25.03.2016.р. № 17   
«Про результати 
XІ 
Всеукраїнського 
фестивалю-
конкурсу 
«Учитель року з 
предметів 
духовно-
морального 
спрямування – 
2016» 
Вибороли І місце і 
перемоги у двох 
номінаціях 

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

Участь в 
організації та 
проведенні ІХ 
Всеукраїнської 
олімпіади  
«Юні знавці 

Біблії» (члени 
журі)  
 

24.04; 
22.04;13.05; 
03.06 
Національний 
університет 
«Острозька 
академія» 

Більше 350 
учасників 

Наказ НУ 
«Острозька 
академія»  від 
06.06.2016.р. № 31   

«Про результати 
ІХ Всеукраїнської 
олімпіади «Юні 
знавці Біблії» 
Вибороли 2-
перших, 2- других, 
3- третіх місця 

Працівники Інституту взяли участь у міжнародних науково-практичних 

конференціях: 

П.І.П. 
 

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

 

Форма і 
результати 

участі 
Корнейко А. О. Міжнародний 

науково-
інформаційний 
семінар EaPTS 
«Написання 
проектів з 
Програми 
територіального 
співробітництва 
Білорусь - 
Україна» 

Луцьк, 
Волинська 

ОДА 

16.02  Робота в    
 проблемній  
 групі  «Проекти   
 співробітництва в 
освітній  
 сфері» 



Лук’янчук Г. Я. Круглий стіл 
«Сучасна освіта» 

ВІППО 25.02 Сертифікат  

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

Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
«Децентраліза-
ція задля 
демократії – 
Україна 2014-
2017 в рамках 
шведсько-
українського 
проекту 
«Підтримка 
децентралізації в 
Україні». 

Луцьк, 
ВІППО 

25.04 Участь в 
обговоренні 
проблемних 
питань. 

Остапйовський І.Є. І Міжнародна 
науково – 
практична 
конференція 
«Актуальні 
проблеми 
педагогічної 
освіти: 
європейський і 
національний 
вимір»  

Луцьк,  
СНУ ім. Лесі 
Українки 

03-05.06 Виступ  
«Ґенеза 
менеджменту 
соціальної 
роботи» 

Вознюк В. С. 
Остапйовський І.Є. 

ІХ Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
«Василь 
Сухомлинський 
у діалозі із 
сучасністю: щоб 
у серці жила 
Батьківщина» 

Луцьк,  
ВІППО 

15-16.09 Виступи: 
Вознюк В. С 
«Вирішення 

проблем управління 
сучасною школою 
на засадах ідей 
В.Сухомлинського»;
Остапйовський І.Є. 
«Актуальність 
ідей В. О. 
Сухомлинського 
про принципи 
управління 
школою в умовах 
сьогодення» 

Корнейко А. О. Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
«Третій рівень 
освіти в Україні: 
становлення та 
тенденції» 

Луцьк,  
СНУ ім. 
Лесі Українки 

18-20.11 Участь в 
обговоренні 
проблемних 
питань 



Працівники Інституту взяли участь у всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: 

П.І.П. 
 

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

Форма і результати 
участі 

Рудь О. В. Громадська ради з 
питань співпраці 
із церквами та 
релігійними 
установами при 
МОН України 

 Київ,  
МОН України 

03.03 
 

Звернення до 
педагогічних 
працівників, 
духовенства, 
громадськості 

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

Луцьк,  
СНУ ім. Лесі 
Українки. 
Історичний ф-
тет, кафедра 
політології та 
державного 
управління. 

14.04 Доповідь «Поняття 
політичного процесу 
та його наукова 
інтерпретація в 
політичній теорії». 

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

Міжрегіональне 
засідання кафедр 
ОІППО 
«Управління 
розвитком 
освітнього 
потенціалу 
регіону в 
контексті 
євроінтеграційних 
змін» 

 Рівненський 
ОІППО 

09-10.06 
 

Виступи: 
Сташенко М. О. 
 «Освітній 
менеджмент ЗНЗ в 
умовах змін»; 
Вознюк В.С 
«Підвищення рівня 
професійної 
культури керівника 
навчального закладу 
– впливовий чинник 
розвитку освітнього 
потенціалу регіону»; 
Корнейко А.О. 
«Управлінська 
компетентність 
менеджера освіти як 
фактор розвитку 
освітнього 
потенціалу регіону»; 
Лук’янчук Г.Я 
«Проблема розвитку 
правової культури 
керівника ЗНЗ у 
контексті 
євроінтеграційних 
змін»;  
 Остапйовський  І.Є 
«Врахування 
загальноцивіліза-
ційних тенденцій в 
управлінні освітнім 
середовищем 



регіону»; 
 Рудь О. В. 
«Духовно-моральне 
виховання як 
складова нового 
змісту освіти у  
контексті  
євроінтеграційних  
змін»; 
Турчик І. В. 
«Психологічні умови 
формування 
професійної позиції 
керівника закладу 
освіти у системі 
підвищення 
кваліфікації керівних 
кадрів».  
Публікації тез 
виступів 

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

Х Всеукраїнська 
школа 
новаторства 
керівних, 
науково-
педагогічних і 
педагогічних 
працівників ППО 
«Сучасний 
науково-
методичний 
супровід 
регіональних та 
зональних шкіл 
новаторства 
керівних науково-
педагогічних і 
педагогічних 
працівників із 
питань 
дошкільної, 
загальної 
середньої та 
післядипломної 
освіти в контексті 
закону України 
«Про освіту»» 

ДВНЗ УМО 
НАПН 
України, 
Консорціум 
закладів 
післядипломно
ї освіти, 
Український 
відкритий 
університет 
післядипломно
ї освіти; 
Харків, КВНЗ 
«Харківська 
академія 
неперервної 
освіти», 
Миколаївський 
ОІППО, 
Рівненський 
ОІППО 

15.06 
 

Виступи: 
Сташенко М. О. 
 «Освітній 
менеджмент ЗНЗ в 
умовах змін»; 
Вознюк В. С.   
«Підвищення рівня 
професійної 
культури керівника 
навчального закладу 
– впливовий чинник 
розвитку освітнього 
потенціалу регіону»; 
Корнейко А. О. 
«Управлінська 
компетентність 
менеджера освіти як 
фактор розвитку 
освітнього 
потенціалу регіону»; 
Лук᾽янчук Г. Я.  
«Розвиток правової 
культури керівника 
навчального закладу 
в контексті 
європейських 
тенденцій освітнього 
менеджменту»; 
Рудь О. В. 
«Духовно-моральне 
виховання як 
складова нового 



змісту освіти у  
контексті  
євроінтеграційних  
змін»; 
Турчик І. В. 
«Формування 
корпоративної 
культури керівника 
навчального закладу 
в контексті 
європейських 
тенденції освітнього 
менеджменту». 
Сертифікати ДВНЗ 
«УМО» НАПН 
України. Інформація 
на сайті: 
http://umo.edu.ua/univers
ity/naukovo-metodichna-
dijaljnistj/shkola-
novatorstva). 

Сташенко М. О., 
Рудь О. В 

Всеукраїнська 
науково-
практична 
конференція 
«Духовно-
моральне 
виховання моло-
дого покоління. 
Вітчизняний та 
зарубіжний 
досвід» 

 Національний 
університет 
«Острозька 
академія» 

23-24.06 Резолюція учасників 
від 23.04.2016 р. 

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

Міжрегіональне 
засідання кафедр 
ОІППО 
«Управління 
інноваційною 
освітньою 
діяльністю в 
регіоні в умовах 
децентралізації та 
формування 
концепції нової 
української 
школи» 

Хмельницький 
ОІППО 

27-28.09 
 

Виступи: 
Сташенко М. О. 
«Децентралізація 
освіти як 
інструментарій змін 
її парадигми»; 
Корнейко А. О. 
«Професійна 
компетентність 
керівника як чинник 
ефективного 
управління 
освітньою системою 
в умовах 
інноваційного 
розвитку»; 
Лук’янчук Г.Я. 
«Нова українська 
школа: практика, 
досвід, 
перспективи»; 



Рудь О. В. 
«Духовно-моральне 
виховання як один із 
інструментаріїв 
формування 
життєвих 
компетенцій учнів 
нової української 
школи»; 
Турчик І.В 
«Використання 
інноваційних 
технологій в 
навчально-
виховному процесі 
як засіб формування 
життєвих 
компетентностей». 
Публікації у 
науковому збірнику 

Сташенко М. О. Підсумкова 
конференція за 
проектами  
«Нова українська 
школа» та 
«Підтримка 
реформ системи 
освіти в Україні 
частина 2» 

МОН України 08.12 Участь в 
обговоренні 

Працівники Інституту взяли участь у педагогічних читаннях: 

П.І.П. 
 

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

Форма і результати 
участі 

Корнейко А. О.  «Національно-
патріотичне 
виховання учнів 
засобами 
предметів 
природничого 
циклу» 

м. Луцьк, 
ВІППО 

11.03 Виступ: 
«Громадянська 
компетентність як 
складова 
національно-
патріотичного 
виховання учнів»; 
публікація у 
збірнику матеріалів 

Вознюк В.С., 
Остапйовський І.Є 
 
 

ХХІІІ 
Всеукраїнські 
педагогічні 
читання «Василь 
Сухомлинський 
у діалозі з 
сучасністю: щоб 
у серці жила 
Батьківщина» 

м. Луцьк, 
ВІППО 

15-16.09 Публікації: 
Вознюк В.С 
«Вирішення проблем 
управління сучасною 
школою на засадах 
ідей 
В.Сухомлинського»; 
Остапйовський І.Є 
Актуальність ідей В. 
О. Сухомлинського 
про принципи 



управління школою в 
умовах сьогодення  

Працівники Інституту взяли участь у наукових семінарах та інших заходах: 

П.І.П. 
 

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

 

Форма і 
результати 

участі 
Вознюк В.С. Науково-

практичний 
семінар «Функ-
ціонування 
інституцій влади 
України в умовах 
реформування 
суспільства» 

м. Київ, 
Торгово-
промислова 
палата України 

11.01-12.01 Участь у дискусії 

Корнейко А. О. 
Лук’янчук Г.Я. 

Виїзне засідання 
науково-
методичної ради 
консорціуму 
закладів 
післядипломної 
освіти 

м. Луцьк 25-26.05 Участь в 
обговоренні 
проблемних 
питань. 

Лук’янчук Г. Я Науковий форум 
«Адаптивні 
системи 
управління в 
освіті» 

м. Залізний 
Порт Херсон-
ської обл. 
ДВНЗ УМО, 
Інститут 
професійно-
технічної 
освіти 
НАПНУ, 
Громад. орг. 
«Школа 
адаптивного 
управління 
соціально-
педагогічними 
системами» 

17-23.09 Виступ «Розвиток 
управлінської 
культури 
керівника 
навчального 
закладу в 
адаптивному 
освітньому 
середовищі», 
сертифікат. 

 

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». 



Суспільні виклики щодо розвитку національної освіти і ролі керівних кадрів 

висувають нові вимоги до рівня професійної культури керівника навчального закладу. 

Професійна культура розуміється як соціально-професійна якість суб'єкта праці. Це поняття 

включає сукупність принципів, норм, правил, методів, які сформувалися історично, 

регулюють професійну діяльність людини.  

Основу професійної культури складають знання та цінності, вироблені конкретною 

соціально-професійною групою та закріплені у традиціях її життєдіяльності.  

У структурі професійної культури фахівця розрізняють 2 блоки: професійно-

організаційний (знання, вміння, досвід, майстерність) та соціально-моральний (ціннісні 

орієнтації, морально-вольові якості, які визначають ставлення до предмета, процесу, 

суб'єктів діяльності, засобів і результатів праці). Невід'ємною складовою професійної 

культури керівника навчального закладу є його професійна компетентність, яка передбачає 

володіння системою знань, умінь, навичок, достатньою для успішного розв'язання 

управлінських завдань. За межі професійної компетентності науковці виносять такі 

складники професійної культури керівника як володіння стратегіями творчої діяльності, 

загальновідомими, а також неформалізованими особистісними знаннями, розвиненість 

професійної інтуїції, професійно важливих компонентів мотивації та самосвідомості, 

відкритість науковим досягненням. 

 Професійна культура керівника навчального закладу взаємопов'язана з усіма 

компонентами його особистісної культури і, в першу чергу, з моральною, правовою, 

інформаційною, тендерною, розумовою, естетичною, екологічною, загальним рівнем 

культури особистості. Феномен професійної культури керівника як цілісної властивості 

особистості проявляється у процесі управлінської діяльності; стимулює творчий розвиток, 

особистісне зростання, самоактуалізацію, самовдосконалення управлінця; характеризує 

особливості свідомості, поведінки, спілкування та управлінської діяльності керівника; 

забезпечує усвідомлення та культуродоцільність професійної діяльності.  

Відтак, професійна культура керівника не лише суттєво впливає на результати 

життєдіяльності навчального закладу, а й виступає беззаперечним фактором формування 

його іміджу. 

Підвидами культур, що входять до професійної культури керівника навчального 

закладу як складової корпоративної культури, визначено менеджерська, законодавча та 

нормативно-правова, комунікативна, адміністративна, соціально-психологічна, економічна, 

екологічна, корпоративна (організаційна), інноваційна, моніторингова, інформаційна, 

політична, які визначаються залежно від посадової компетенції керівника.  



Розроблено теоретичну модель корпоративної культури навчальних закладів, що 

містить структурні та функціональні компоненти. 

До структурних компонентів належать: базові – професійні цінності керівників 

навчальних закладів; професійні норми, які регламентують їхню поведінку; мотивація 

професійної діяльності; професійно важливі якості; компетентнісні – професійні знання; 

професійні вміння; професійні навички; професійний досвід.  

До функціональних – управлінський; виконавський; інформаційно-комунікативний; 

особистісно-творчий; морально-етичний компоненти. 

Для оцінювання рівня сформованості професійної культури керівників навчальних 

закладів використано систему критеріїв, яка містить ціннісне ставлення до професійної 

діяльності, рівень професійної та культурної компетентності, ступінь прояву творчої 

активності, домінантний стиль мислення, мотивацію до професійного удосконалення.  

Визначено три рівні сформованості професійної культури керівників навчальних 

закладів: адаптивний, репродуктивний, креативний. Кожен із цих рівнів відрізняється 

ступенем сформованості основних компонентів професійної культури.  

Встановлено, що формування професійної культури обумовлено впливом кількох 

надсистем: культури суспільства; культури державного управління; культури державної 

служби; культури державного органу, які виступають зовнішніми факторами цього 

процесу. Виявлені внутрішні фактори формування професійної культури, зокрема 

професійне середовище, система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

керівників навчальних закладів. 

Умовами формування професійної культури керівників навчальних закладів 

визначено організаційно-правові: моделювання професійної культури та створення 

нормативно-правових умов її формування, що полягає у виділенні посадових компетенцій, 

закріпленні нормативно-правових вимог до професійної культури керівника навчального 

закладу, визначенні компетенцій керівника у процесі формування професійної культури 

підлеглих; а також соціально-психологічні умови: соціокультурний простір професії, який 

створює певні обмеження та можливості, пріоритет здорових стосунків у педагогічному 

колективі, аспекти інформаційно-комунікативної діяльності педагогічного колективу, 

стимулювання професійного розвитку та накопичення професійного досвіду персоналом, 

ефективність професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

керівників навчальних закладів. 

В технології формування професійної культури керівників навчальних закладів 

доцільно виділити такі основні етапи: прогнозування розвитку професійної культури та її 

активізацію (стимулювання).  



У першому етапі (прогнозування розвитку професійної культури) виділено наступні 

стадії:  

- аналіз професійної культури,  

- оцінювання індивідуального рівня сформованості професійної культури за 

допомогою методів діагностики,  

- моделювання професійної культури,  

- створення організаційно-правових та соціально-психологічних умов формування 

професійної культури. 

Для другого етапу (активізації професійної культури керівників навчальних закладів) 

запропоновано наступні напрями:  

- надання та аналіз інформації про випадки високої професійної культури, так і 

аморальних вчинків; створення гнучкої системи активізації, адаптації;  

- розробка та запровадження системи об’єктивного оцінювання результатів 

професійної діяльності; організація навчання культурній компетентності всього персоналу 

та його професійне виховання;  

- залучення працівників до управлінського процесу (делегування повноважень, 

кадровий резерв, ротація, стажування, надання додаткової посадової компетенції і 

самоосвіта);  

- мотивація досягнення креативного рівня професійної культури;  

- повторне оцінювання.  

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 наступних тем: 

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

діяльності керівника». 

Інноваційність управління школою в період докорінного реформування вітчизняної 
освіти з метою виведення її на рівень розвинутих країн світу набуває особливої 
актуальності. 

Усе більше керівників навчальних закладів підключаються до процесу пошуку і 
впровадження інновацій в управлінську діяльність, що базується на розумінні освіти як 
основи розвитку сучасного цивілізаційного середовища і неминуче 
породжує  нові  ціннісно-цільові орієнтири, новий освітньо-педагогічний зміст, методи, 
форми, засоби, види організації освітнього процесу, а отже й відповідні їм системи 



управління, що забезпечують оптимальне функціонування, розвиток і удосконалення 
закладу освіти, створення необхідних умов для досягнення поставленої мети. 

Управління змінами може бути успішним лише за умови створення в школі відповідної 
загальної культури, зорієнтованої на розвиток шляхом прогресивних нововведень. Це, в свою 
чергу, вимагає від керівництва школи зосередженості на формуванні в шкільному колективі 
(педагогічному, учнівському, батьківському) спільності інтересів у вдосконаленні освітнього 
закладу як цілісної соціально-педагогічної громади; спільності мети щодо забезпечення 
сучасного рівня організації навчально виховного процесу і досягнення максимально 
можливого ступеня якості освіти (навченості, вихованості, компетентності) учнів і на основі 
такої спільності, — вироблення єдності дій на кожному напрямі, етапі, всіх учасників 
навчально-виховної діяльності. 

Теоретично обгрунтовано вплив  організаційних стратегій управління на техніку 

управлінської діяльності керівника.  

З᾽ясовано, що сутність змін навчального закладу є основою для успішного його 

розвитку.  

Розроблено принципи й основні підходи до управління розвитком навчального 

закладу.  

Побудовано логічну структуру етапів розробки програми розвитку. 

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

навчального закладу». 

Сформульовано сучасні підходи до формування іміджу школи та управлінської 
культури її керівника.  

Виокремлено етапи та компоненти створення позитивного іміджу навчального 
закладу.  

Зосереджено увагу на стилях управління та системі управлінських функцій.  
 Остапйовський І. Є.  – «Професійний імідж керівника як важлива складова 

управлінської культури». 

 За результатами проведеного дослідження розроблено та апробовано діагностичні 

методики професійного іміджу керівника 

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

керівника освітньої установи». 

Докорінні зміни у соціально-політичному розвитку, реальна демократизація, 

формування громадянського суспільства і правової держави, - ці процеси, політизуючи 

життя нашого суспільства, не просто актуалізують соціальну потребу діяльної сучасної 

особистості в політичних знаннях, а підносять її на рівень національних інтересів. За таких 

умов постають якісно нові вимоги до місця і ролі системи освіти в цілому, й менеджера 

освіти, зокрема, у формуванні і вихованні політичної культури сучасного українського 

суспільства. 



В ході дослідження теоретично обґрунтовано, що політична культура керівника в 

системі освіти є не лише світоглядною характеристикою особистості, а й важливою 

соціальною та фаховою властивістю суб’єкта системи, оскільки формування цього явища 

перебуває у тісному взаємозв’язку з розвитком громадянсько-політичної компетентності, 

що, у свою чергу, можна розглядати як елемент когнітивної компоненти професійної 

компетентності керівника в системі освіти.  

На підставі теоретичних узагальнень зроблено висновок про детермінованість 

предмету дослідження актуалізацією проблеми політичної компетентності менеджера 

освіти як складової його професійної компетентності.  

З метою визначення ролі і місця політико-правового контенту в структурі 

професійної компетентності освітнього керівника, розпочато розробку моделі її когнітивної 

складової.  

Апробація теоретичних висновків та узагальнень дослідження здійснюється в ході 

викладання тем «Політико-правові знання в структурі професійної компетентності 

педагога», «Громадянсько – політична  компетентність педагога та формування 

громадянської свідомості», «Політична культура педагога». 

Розроблено та підготовлено до друку навчально-методичний комплекс 

«Політологічна пропедевтика для педагогів». 

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

в умовах адаптивного управління». 

Встановлено, що основними шляхами розвитку управлінської культури керівника 

навчального закладу є розширення мережі факультетів освітнього менеджменту у 

педагогічних вишах; запровадження в навчальні програми педагогічних вишів навчальних 

дисциплін, що містять програми з управлінської культури; вдосконалення змісту 

післядипломної педагогічної освіти в напрямі розвитку управлінської культури керівника 

навчального закладу (спецкурси, тренінги, майстер-класи, участь керівників у 

загальнодержавних, регіональних, міжнародних проектах, розробка і реалізація 

комплексних цільових програм, інше); вмотивована самоосвіта керівних кадрів галузі.     

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

Сучасні темпи глобалізації світових процесів диктують необхідність підвищення 

якості викладання та вивчення економіки в загальноосвітніх навчальних закладах. Як 

свідчить досвід розвинутих країн, економічна освіта покликана насамперед допомогти 

молодому поколінню забезпечити виконання ним основних громадських функцій: 

працівник, споживач, інвестор, платник податків. З кожним роком все більшого значення та 

поширення при викладанні економіки набуває аналіз реальних економічних проблем, їх 



вирішення на практиці, застосування новітніх інформаційних технологій, різних тренінгів, 

командних ігор тощо. 

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

управлінської діяльності». 

Модернізація загальної середньої освіти, динамізм економічних процесів, що 

відбуваються в Україні, зумовили необхідність істотного оновлення освітнього змісту, 

структури, методів, організаційних форм навчання, спрямованого на створення 

оптимальних умов для демократизації і підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного учня, формування його як 

особистості, компетентної у власній життєдіяльності. Перед сучасною школою постає 

завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість зуміє 

правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості і здібності; ставитиме 

перед собою завдання самовдосконалення і саморозвитку, що стане запорукою успіху в 

різних сферах діяльності; позитивно впливатиме на духовне життя суспільства, виступаючи 

не лише як споживач, а й як охоронець і творець духовних цінностей. Отже, духовна 

компетентність особистості має зайняти належне місце серед інших життєвоважливих 

компетентностей, а це вимагає розвитку високих морально-психологічних якостей, 

духовності, що визначає психологічну мотивацію поведінки особистості, потребу у пізнанні 

світу і самопізнанні, у пошуку сенсу життя і свого призначення, шляхів ефективної 

самореалізації тощо. 

Найважливішою педагогічною проблемою в сучасних умовах стає проблема 

найефективнішого використання потенціалу національних цінностей. Недаремно у 

Концепції 12-річної освіти записано: «Діяльність школи грунтується на засадах органічного 

поєднання національного і загальнолюдського. Домінантою виховного процесу має стати 

формування в учнів патріотизму з повним змістовим наповненням, з одного боку, це 

виховання любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їх майбутнє, 

а з іншого — відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння 

фундаментальних духовних цінностей людства — гуманізму, свободи, справедливості, 

толерантності, культури, миру, національного примирення, збереження природи». 

Укладено та видано методичні матеріали:  

«Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року з предметів духовно-морального спрямування – 2016»; 

 «Становлення духовних орієнтирів учнівської молоді у контексті реалізації стратегії 

національно-патріотичного виховання» (Матеріали обласної практичної конференції 

вчителів курсів духовно-морального спрямування); 



«Виховання духовності школярів засобами мистецтва» (Методичні рекомендації); 

Технічне впорядкування збірника матеріалів «Науково-методичне забезпечення 

формування професійної культури керівника навчального закладу. Матеріали регіональної 

міжкафедральної науково-практичної інтернет-конференції». 

Розроблено презентації «Особливості використання релігійного аспекту у 

полірелігійному  суспільстві»; «Навчально-методичні комплекси КДМС, їх специфічні 

особливості». 

Систематичне адміністрування та оновлення сайту «Християнська етика на Волині». 

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

конкурентоспроможності навчального закладу». 

Актуальність дослідження. Перебуваючи в конкурентному середовищі, освітні 

установи поступово переходять до фінансової та правової самостійності, набагато 

активніше піклуються про свій імідж у населеному пункті, мікрорайоні, створюють 

піклувальні ради, які представляють інтереси замовників освітніх послуг (батьків як 

представників дітей і суспільства). З огляду на це, поступово почала формуватися 

корпоративна культура навчальних закладів, яка в силу традиційної етики не може 

повністю увібрати принципи корпоративної культури, що сформувалася в надрах 

економіки, але в той же час не може нехтувати реаліями швидкозмінного  конкурентного 

світу. В умовах національної економіки, з урахуванням особливостей її історичного 

минулого і сучасних проблем, ідеї корпоративної культури та механізм діагностики її стану 

в навчальному закладі ще не знайшли широкого практичного впровадження. Такий 

важливий інструмент управління персоналом у навчальних закладах поки що не діє 

належним чином.  

Проте досі не проводилася комплексна оцінка стану корпоративної культури та 

окремих її складових, не розроблялася комплексна програма удосконалення цього 

інструменту педагогічного менеджменту в умовах інноваційного освітнього простору. Цим 

і зумовлена актуальність дослідження, у ході якого буде здійснюватися практична 

перевірка гіпотези, згідно якої системний, науково обґрунтований та цілеспрямований 

вплив на складові корпоративної культури в умовах інноваційного освітнього простору 

забезпечать більш високий рівень педагогічної взаємодії, а отже, підвищення якості 

освітніх послуг. 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні змісту, факторів, умов та 

технології формування корпоративної культури навчального закладу як інструменту 

педагогічного менеджменту та експериментальній перевірці моделі її формування. 

В ході дослідження було реалізовано такі наукові завдання: 



- здійснено аналіз теоретичних досліджень процесу формування корпоративної 

культури як інструменту педагогічного менеджменту та уточнено дефініції понять 

«корпоративна культура навчального закладу» та «професійна культура керівника 

навчального закладу», що призвело до їх системного розуміння та конкретизації; 

- розроблено презентацію «Корпоративна культура навчального закладу як 

інструмент педагогічного менеджменту»; 

- розроблено теоретичну модель корпоративної культури навчального закладу, 

визначено типологію культур, що входять до її змісту, структурні та функціональні 

компоненти, що дало можливість сформулювати практичні рекомендації щодо 

комплексного впливу на них у процесі її формування; 

- запропоновано систему критеріїв, яка дозволить якісно оцінювати рівні 

сформованості корпоративної культури навчального закладу; 

- розроблено методику діагностування стану корпоративної культури навчального 

закладу, що дозволить визначити уявлення щодо сприйняття керівниками власної 

корпоративної культури на підставі самооцінювання й експертної оцінки та виявити 

найбільш актуальні проблеми у її формуванні; 

- визначено фактори та умови формування корпоративної культури навчального 

закладу, що сприятиме розробці технології її формування; 

- вибрано експериментальний майданчик для апробування теоретичної моделі 

формування корпоративної культури навчального закладу – комунальний заклад «Луцький 

навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради» (підтримано ініціативу 

педагогічного колективу щодо проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми 

«Формування корпоративної культури навчального закладу в умовах інноваційного 

освітнього простору»). 

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

форумах тощо регіонального рівня 

Протягом року працівники Інституту організували і провели.... 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О 
Лук’янчук Г. Я. 
Турчик І. В. 

Науково-
практична 
конференція 
«Системно-
діяльнісний підхід 
в організації 
навчально-
виховного процесу 
Луцького НВК 
№26: досвід та 

13.01 
 

20  Турчик І. В. : 
Відкриття 
конференції, 
вступне слово до 
учасників;загальне 
редагування 
збірника матеріалів 
конференції. 
Виступи:  
Корнейко А. О 



перспективи». «Системно-
діяльнісний підхід в 
процесі формування 
громадянської 
компетентності 
учасників освітнього 
процесу» 
Лук’янчук Г. Я. 
«Реалізація 
особистісно 
зорієнтованої моделі 
навчально-
виховного процесу». 

2 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Рудь О. В. 

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

15.01 
ВІППО 

 
 
 
 

12.09 
ВІППО 

12  
 
 
 
 
 

15 
 

Модератор заходу. 
Виступ Рудь О. В. 
«Викладання КДМС 
у полірелігійному 
суспільстві». 
Обговорення і 
узгодження реалізації  
завдань Регіональної  
комплексної  
програми розвитку 
освіти Волинської 
області на 2014-2017 
рр. (Розділ 7. 
Духовно-моральне 
виховання), 
затвердж.рішенням 
обласної ради № 30/ 
19 від 26.09.2014 р.  

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

 

Обласна 
практична 
конференція 
вчителів КДМС 
«Толерантність 
відносин та 
домінанта 
науково-культуро-
логічного аспекту 
з огляду сучасних 
міжконфесійних 
взаємин». 

21.01 
ВІППО 

38  
 
 
 
 
 
 
 

Обмін досвідом 
роботи. 
Виступи: 
Сташенко М. О. 
«Міжпредметні 
духовно-моральні 
компетентності  
початкової загальної 
освіти»; Рудь О. В. 
«Інтеграція 
християнських 
цінностей в освітній 
процес. 
Констроювання 
КДМС»; інформація 
на сайті ВІППО 

4 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В.С. 

Семінар-
практикум на базі 
ММК – ДНЗ №13 
м. Ковеля 
«Управлінська 

14.03 32  Виступ: 
«Управлінська 
культура 
керівника».  
Участь в 



культура 
навчального 
закладу – головний 
чинник його 
організаційної 
культури» 

обговоренні 
проблемних питань. 

5 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Сташенко М.О.,  
Вознюк В.С., 
Корнейко А.О., 
Лук’янчук Г.Я., 
Остапйовський І.Є
Рудь О. В., 
Турчик І. В.  

Регіональна 
міжкафедральна 
науково-
практична 
інтернет-
конференція 
«Науково-
методичне 
забезпечення 
формування 
професійної 
культури 
керівника 
навчального 
закладу». 

30.03 
ВІППО 

20  Виступи:  
Сташенко М. О.  
«Організаційні 
стратегії управління 
як техніки 
управлінської 
діяльності 
керівника»; 
Вознюк В. С. 
«Позитивний  імідж 
навчального закладу  
і управлінська 
культура його 
керівника»;  
Корнейко А. О 
«Моніторингова 
компетенція 
керівника 
навчального закладу 
як складова його 
професійної 
компетентності»; 
Лук’янчук Г.Я 
«Шляхи розвитку 
управлінської 
культури керівника 
навчального 
закладу»; 
Турчик І.В «Роль 
професійної позиції 
сучасного керівника 
закладу освіти в 
процесі 
управлінської 
діяльності».  
Участь в онлайн-
обговоренні. 
Публікації у збірнику 
матеріалів 
конференції,  
у науково-
методичному віснику 
«Педагогічний 
пошук», на сайті 
ВІППО 

6 Кафедра 
менеджменту 

Обласний 
круглий стіл 

17.08 
Культурно-

42  Обмін досвідом 
роботи. 



освіти, 
Рудь О. В. 
 

«Духовна освіта 
на Волині: стан, 
проблеми, 
перспективи» 

просвітниць
кий центр  
м. Ковеля 

Доповідь «Роль 
органів освіти в 
реалізації завдання 
духовного 
становлення молоді 
через призму 
християнських 
цінностей» 
прийняття 
резолюції; 
публікація на 
інформаційних 
інтернет-сайтах. 

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

Обласна 
конференція 
учителів курсів 
морально-
духовного 
спрямування 
«Становлення 

духовних 
орієнтирів 
учнівської молоді 
у контексті 
реалізації стратегії 
національно-
патріотичного 
виховання». 

13.09 
ВІППО 

27  Обмін досвідом 
роботи. 
Виступи: 
Сташенко М. О. 
«Децентралізація 
освіти як 
інструментарій змін 
її парадигми»; 
Рудь О. В. «КДМС 
як один із 
інструментаріїв 
формування 
життєвих 
компетенцій учнів 
нової української 
школи». 
Інформація на сайті 
ВІППО; укладання 
методичних 
рекомендацій 

Протягом року працівники Інституту взяли участь.... 

П.І.П. 
 

Назва заходу Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

 

Форма і 
результати 

участі 
Сташенко М. О. Науково-практичної 

конференції  
 «Розвиток 
інтелектуальних 
умінь і творчих 
здібностей учнів у 
процесі навчання 
дисциплін 
природничо-
математичного 
циклу» 

Нововолин 
ська ЗОШ І-
ІІІ ст. №2 
Нововолин 
ської 
міської ради 

12.01 Виступ: 
«Оптимізаційні 
задачі як спосіб 
розвитку 
інтелектуальних 
умінь і творчих 
здібностей учнів на 
уроках 
математики» 

Остапйовський І.Є. 
 

Семінар з дослідно-
експериментальної 
роботи «Особливості 

КЗ «Луцька 
вечірня 
(змінна) 

22.04 Доповідь 



формування 
соціальної 
компетентності учнів 
в умовах вечірньої 
школи» 

школа» 

Турчик І. В. Науково-практична 
конференція «День 
науки – 2016 у рамках 
відзначення 50-ї 
річниці Волинського 
коледжу НУХТ». 

Волинський 
коледж 
НУХТ 

13.05 Участь у 
обговоренні 
проблемних 
питань. 

Турчик І. В. Науковий семінар 
«Дослідно-
експериментальна 
діяльність як шлях до 
гармонізації навчання 
та творчого пошуку і 
науково-методичний 
супровід її 
реалізації». 

КЗ «Луцька 
ЗОШ I-III 
ступенів № 
23 Луцької 
міської ради 
Волинської 
області», 
«Луцький 
навчально-
виховний 
комплекс № 
26 Луцької 
міської ради 
Волинської 
області» 

23.09 Педагогічний  
online міст. Участь 
в експертизі 
дослідно-
експериментальної 
діяльності 
комунального 
закладу «Луцький 
навчально-
виховний комплекс 
№ 26 Луцької 
міської ради» 
(відеовключення). 

Турчик І. В. Круглий стіл 
учасників творчої 
групи з реалізації 
педагогічного 
експерименту 
регіонального рівня 
за темою 
«Використання 
інноваційних 
технологій в 
навчально-виховному 
процесі як засіб 
формування життєвих 
компетентностей». 

Комунальни
й заклад 
«Луцький 
навчально-
виховний 
комплекс  
№ 26 
Луцької 
міської ради 
Волинської 
області» 

23.09 Участь у засіданні 
круглого столу. 
Виступ 
«Результати 
дослідно-
експериментальної 
діяльності на базі 
КЗ «Луцький НВК 
№ 26»: 
організаційно-
управлінський 
аспект». 
Апробація 
результатів 
педагогічного 
експерименту  

Сташенко М. О. Круглий стіл 
«Формування та 
розвиток творчого 
потенціалу школярів 
при вивченні 
предметів 
природничо-
математичного циклу: 
досвід, проблеми, 
перспективи» 

ВІППО 05.10 Презентація:  
«Історія 
становлення 
ігрових технологій 
як інноваційної 
форми навчання» 



Корнейко А. О. Семінар-тренінг 
«Сучасні тенденції 
підготовки науково-
педагогічних кадрів в 
умовах 
глобалізаційних 
освітніх процесів» 

м. Луцьк,  
СНУ ім. 
Лесі 
Українки 

16.11 Участь в дискусії 

5. Експертно-аналітична діяльність:  

а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм,  

електронних та технічних засобів навчання тощо; 

б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, 

збірників, відгуки на автореферати тощо 

Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Коцан В. Ю. на тему 

«Формування і реалізація міграційної політики Іспанії в контексті спільної міграційної 

політики ЄС», представленого на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. 

(Вознюк В.С.) 

Рецензії на навчальні програми: 

Рецензії на програми спецкурсів: 

Відгуки та рецензії на магістерські роботи: 

Черниш Ю. М. «Особливості функціонування польських неурядових організацій на 

Волині» студентки спеціальності 8.03020101 «Міжнародні відносини» факультету 

міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки (Вознюк В.С.)  

Рабко О. Я. «Особливості екологічної політики ЄС на сучасному етапі» студента V 

курсу, напряму підготовки 8.03020101 «Міжнародні відносини» Східноєвропейського 

національного університету ім. Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

Тищенко С. А. «Сучасна кінодокументологія України: особливості створення та 

функціонування» студента спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна 

діяльність» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»  

(Корнейко А. О.). 

Стрільчук Л. В. «Маніпулювання в сучасному інформаційному просторі України» 

студентки спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» (Корнейко А. О.). 

Гуль А. О. «Використання сучасних PR-технологій політичними партіями України» 

студентки спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» Гуль А. О.  (Корнейко А. О.). 



Зобіна С. В. «Правопорушення інформаційних відносин у процесі соціальної 

комунікації» студентки спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна 

діяльність» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна». (Корнейко А. О.). 

Маригода Г. О. «Блог як жанр інтернет-комунікації» студентки спеціальності 

8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна». (Корнейко А. О.). 

Наумук О. О. «Специфіка роботи електронних версій друкованих видань та їх 

інтеграція в єдиний простір медіа-індустрії України» студентки спеціальності 8.02010501 

«Документознавство та інформаційна діяльність» Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна». (Корнейко А. О.). 

Рецензії на дипломні роботи:  

Хомік Л. С. «Удосконалення фінансової політики на підприємстві (на матеріалах ПП 

“Смачні традиції”)» студентки спеціальності «Менеджмент» групи МНз-61 Луцького 

біотехнічного інституту ПВНЗ Міжнародного науково-технічного університету імені 

академіка Юрія Бугая (Турчик І.В.) 

Артисюк В. В. «Управління якістю продукції на підприємстві та шляхи її 

вдосконалення (на матеріалах ВАТ Нововолинський механічний завод)» студентки 

спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» групи зМН – 11 Луцького 

біотехнічного інституту ПВНЗ Міжнародного науково-технічного університету імені 

академіка Юрія Бугая (Турчик І.В.) 

           Анісімова Ю. М. «Удосконалення організації виробництва на підприємстві (на 

матеріалах ПАТ “Хліб”)» студента спеціальності «Менеджмент» групи МНз-61 Луцького 

біотехнічного інституту ПВНЗ Міжнародного науково-технічного університету імені 

академіка Юрія Бугая (Турчик І.В.) 

 Корольової А. В. «Діяльність терористичних організацій як суб’єктів міжнародних 

відносин на сучасному етапі» студентки спеціальності 7.03020101 «Міжнародні відносини» 

факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

Трубілко В. П. «Сучасний стан та особливості діяльності організації договору про 

колективну безпеку» студента спеціальності 7.03020101 «Міжнародні відносини» 

факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки (Вознюк В. С.). 

Мацко М. Р. «Пропагандистський потенціал політичної реклами» студента 

спеціальності 7.03010401 «Політологія» історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки 

(Корнейко А. О.) 



Павловича Б. Є. «Основні пріоритети сучасної зовнішньої політики України» 

студента спеціальності 7.03010401 «Політологія» історичного факультету СНУ ім. Лесі 

Українки (Корнейко А. О.) 

Щерби Ю. П. «Політичний протест та його форми» студентки спеціальності 

7.03010401 «Політологія» історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки  

(Корнейко А. О.) 

Павлюк Л. С. «Розвиток зовнішньої торгівлі України в умовах сповільнення 

світового економічного поступу» студента напряму підготовки «Міжнародна економіка» 

ЛНТУ (Корнейко А. О.) 

Ващука А. А. «Шляхи розвитку валютного ринку України в умовах глобалізації 

світової економіки» студентки напряму підготовки «Міжнародна економіка» ЛНТУ 

(Корнейко А. О.) 

Шух Л. Ю. «Стимулювання іноземних інвестицій як чинник прискорення 

економічних реформ в Україні» студентки напряму підготовки «Міжнародна економіка» 

ЛНТУ (Корнейко А. О.) 

Цивінського І. М.  «Розвиток туристичної сфери в транскордонному регіоні» 

студента напряму підготовки «Міжнародна економіка» ЛНТУ (Корнейко А. О.) 

Мазурик І. М. «Законодавче регулювання рекрутських наборів в Наддніпрянській 

Україні» студентки напряму підготовки 7.03040101 «Правознавство» Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна» (Корнейко А. О.) 

Відгуки та рецензії на бакалаврські роботи: 

Равок С. В. на тему: «Розвиток пацифізму як світової суспільно-політичної течії» 

студентки спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного факультету СНУ ім. Лесі 

Українки» (Вознюк В. С.) 

Підлісного А. Ю. «Миротворча діяльність України в країнах Африканського 

континенту» студента напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» факультету 

міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки (Вознюк В. С.) 

Зубчика О. Ю. «Проблема реформування Ради Безпеки ООН» студента напряму 

підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» факультету міжнародних відносин СНУ ім. 

Лесі Українки (Вознюк В. С.) 

Пальохи Н. М. «Особливості діяльності феміністичних організацій на міжнародній 

арені» студентки напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» факультету 

міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки (Вознюк В. С.) 



Анцигіна О. В. «Особливості діяльності БРІКС» студента напряму підготовки 

6.030201 «Міжнародні відносини» факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі 

Українки (Вознюк В. С.) 

Карнаухової А. М. «Зовнішня політика Бразилії на початку ХХІ ст.» студентки 

напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» факультету міжнародних відносин 

СНУ ім. Лесі Українки (Вознюк В. С.) 

Подольця С. В. «Особливості забезпечення інформаційної безпеки Ізраїлю» студента 

напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» факультету міжнародних відносин 

СНУ ім. Лесі Українки (Корнейко А. О.) 

Лоуренса Форемана «Зовнішня політика Намібії» студента напряму підготовки 6.030201 

«Міжнародні відносини» факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки 

(Корнейко А. О.) 

Яновської І. «Роль канцлера Німеччини та його вплив на політичну систему: 

ретроспективний аналіз» студентки спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного 

факультету СНУ ім. Лесі Українки (Корнейко А. О.) 

Бліндер Н. В. «Механізми формування політичної свідомості молоді» студентки 

спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки 

(Корнейко А. О.) 

Семенюка Ю. С. «Збройні сили України у структурі сучасних політичних відносин» 

студента спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного факультету СНУ ім. Лесі 

Українки (Корнейко А. О.) 

Кусика Я. В. «Участь жителів Львівщини у виборах вищих органів влади» студентки 

спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки 

(Корнейко А. О.) 

Орєховської А. М. «Інституційна структура та напрям діяльності громадських 

об’єднань України та Республіки Польща» студентки спеціальності 6.030104 «Політологія» 

історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки (Корнейко А. О.) 

Симонович О. В. «Формування Інститутів громадянського суспільства в Білорусі та 

Україні» студентки спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного факультету СНУ ім. 

Лесі Українки (Корнейко А. О.) 

Стоянович Д. О. «Становлення громадянського суспільства в Україні» студентки 

спеціальності 6.030104 «Політологія» історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки 

(Корнейко А. О.). 

Рецензії на навчальні та навчально-методичні та методичні посібники: 



Рецензії на науково-методичну розробку «Розвиток управлінської культури 

керівника навчального закладу» старшого викладача кафедри Лук’янчук Г. Я. 

(Остапйовський І. Є., Корнейко А. О.). 

Рецензія на методичний посібник «Конспекти уроків учасників II (обласного) туру 

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

2016» : На допомогу вчителю, упорядник і вступ:  Рудь О. В. (Сташенко М. О.). 

Рецензія на методичний посібник «Феномен постмодернізму в українській 

літературі: основні ідеї та проблеми» вчителя української мови та літератури Нововолинського 

ліцею-інтернату Волинської обласної ради Вітковської Н. О. (Турчик І. В.). 

Рецензія на методичну розробку «Рольові ігри на уроках хімії як засіб підвищення 

пізнавальної активності та творчого потенціалу учнів» (автори-розробники Музиченко А. 

В.,  Юровчик В. Г.) (Корнейко А. О.). 

Рецензія  на методичну розробку «Формування життєвих компетентностей учнів на 

уроках правознавства засобами кейс-технології» вчителя історії та правознавства Ковельської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№ 3 ім. Лесі Українки Тишкун Т. О. (Корнейко А. О.). 

Рецензія на матеріали навчально-методичного семінару «Психолого-педагогічний 

супровід учасників зовнішнього незалежного оцінювання» (упорядники: Бобак Н. В., Луцюк А. 

М., Кутовий Р. С., Махомед М. Х., Приймачук Л. О.) (Корнейко А. О.). 

Рецензія на науково-методичну розробку за результатами експериментальної 

діяльності «Розвиток управлінської культури керівника навчального закладу» старшого 

викладача кафедри Лук’янчук Г. Я. (Корнейко А. О.). 

Рецензія на статтю у науково-методичний вісник «Педагогічний пошук» 

«Міжнародні навчально-освітні проекти як інноваційний напрямок діяльності 

позашкільного навчального закладу» завідуючої інструктивно-методичним відділом, 

керівника гуртків Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Сподарик С. О. 

(Корнейко А. О.). 

Рецензії на методичні рекомендації, збірники: 

Рецензія на методичний збірник «Конспекти уроків учасників II (обласного) туру 

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

2016» : На допомогу вчителю» / упоряд./вступ О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 136  с. 

Сташенко М. О. 

Рецензія на методичний збірник «Виховання духовності школярів засобами 

мистецтва : Методичні рекомендації» / В.А. Грищук, О.В. Рудь, А.Л. Войтас.  – Луцьк,  

2016. – 392  с. 

Сташенко М. О. 



Рецензія на методичний збірник «Становлення духовних орієнтирів учнівської 

молоді у контексті реалізації стратегії національно-патріотичного виховання : Матеріали 

обласної практичної конференції вчителів курсів духовно-морального спрямування» / 

упоряд. / О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2016. – 144 с. 

Сташенко  М. О. 

Рецензії на наукове видання «Науково-методичне забезпечення формування 

професійної культури керівника навчального закладу» (Матеріали регіональної 

міжкафедральної науково-практичної інтернет-конференції), упорядник: Сташенко М. О.  

Сташенко М. О., Панчишин В.Г.. 

Рецензії на методичні рекомендації «Модель державно-громадського управління в 

системі функціонування навчального закладу» автора Грищука В. А., директора Луцької                   

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2.  

Вознюк В. С. 

Рецензії на науково-публіцистичне видання «Антибюрократія – єдиний ключ 

реформ» автора Кічия С. І.  

Вознюк В. С. 

Рецензії на методичні рекомендації «Ціла та дробова частина числа» доцента 

кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО, кандидата 

педагогічних наук Трачук Т. В. та вчителя математики комунального закладу «Луцький 

НВК № 9» Оліди І. Я. 

Сташенко М. О. 

Рецензії на «Матеріали соціологічного опитування вчителів, батьків і учнів шкіл 

Шацького району» авторів-укладачів Романчук Г. Д., Ясінської Н. В.  

Вознюк В. С. 

Рецензії на збірник матеріалів науково-практичної конференції «Системно-

діяльнісний підхід в організації навчально-виховного процесу Луцького НВК № 26: досвід 

та перспективи» (автор. колектив: Гнатюк Д. О., Сидорчук І. В., Татарин А. У., Волох Л. С., 

Федонюк Т. В., Ляшук І. А., Козакевич О. П., Євтушин М. В., Чайка Л. М., Ковальчук Н. Я., 

Трофімук М. Б., Щегельська Л. В., Мирончук О. П., Когут С. В. / За заг. ред. Турчик І. В.).  

Остапйовський І. Є., Вознюк В. С. 

Рецензії на збірку матеріалів за темою педагогічного експерименту  «Використання 

інноваційних технологій як засіб формування життєвих компетентностей»: результати 

дослідно-експериментальної роботи комунальному закладу «Луцький  НВК №26 

/Авторський колектив: І.В.Турчик, Д.О. Гнатюк, І.В. Сидорчук/За заг. ред. І.В. Турчик.  

Остапйовський І. Є., Вознюк В.С. 



Рецензії на методичні рекомендації «Робота з дитячою книгою у структурі читацької 

діяльності учнів першого класу» авторів О.М. Макарчук, О.О. Губенко  

Турчик І. В. 

Рецензія на методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Історія вчень про 

державу і право» для студентів І курсу напряму підготовки 6.030402 «Правознавство»,  

спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (автор - кандидат історичних наук, доцент 

кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» Бундак О.А.). 

Корнейко А. О. 

Рецензія на методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Історія вчень 

про державу і право» для студентів І курсу напряму підготовки 6.030402 «Правознавство»,  

спеціальності 5.03040101 «Правознавство» (автор - кандидат історичних наук, доцент 

кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» Бундак О.А.)  

Корнейко А. О. 

Рецензія на методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Історія України» для 

студентів денної форми навчання (автор - кандидат історичних наук, доцент Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна» Кушпетюк О.І.)  

Корнейко А. О. 

Рецензія на методичні вказівки для студентів заочної форми навчання «Історія 

держави і права зарубіжних країн» (автор - кандидат історичних наук, доцент кафедри 

права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» Бундак О. А.)  

Корнейко А. О. 

Рецензія на методичну розробку «Формування соціальної компетентності 

старшокласників вечірньої (змінної) школи у системі дослідно-експериментальної роботи» 

Чубко Т. В.  

Лук’янчук Г. Я.  

Рецензія на методичну розробку «Відкритий урок як форма організації методичної 

роботи» Сень Ю. А.  

Лук’янчук Г. Я.  

Рецензія на методичну розробку «Навчати, граючись» Блащук Н. М.  

Лук’янчук Г. Я. 

Рецензія на рукопис матеріалів семінару-практикуму «Духовне становлення 

учнівської молоді у ЗНЗ», Н.В. Шпалерчук, учителя  основ християнської етики Луцької 

гімназії №21 імені Михайла Кравчука,  84 с. 

Рудь О.В. 



Рецензія на збірник матеріалів «Біблія на уроках світової літератури», О. Л. 

Прадійчук, учителя основ християнської етики Люблинецької ЗОШ І-ІІІ ст. Ковельського 

району, 68 с.,  

Рудь О. В. 

Рецензія на збірник матеріалів «Вчимося граючись…Веселі ігри на уроках КДМС у 

початковій школі» Н. В. Климук, учителя основ християнської етики  ЗОШ І–ІІ ступенів с. 

Куликовичі Маневицького району, 80 с.  

Рудь О. В. 

 Рецензія на збірник методичних рекомендацій «Наслідуючи УЧИТЕЛЯ... Метод 

аналогій на уроках курсів духовно-морального спрямування», В. В. Лопошука, 

учителя Столинсько-Смолярської ЗОШ І–ІІ ст. Любомльської райради, 112 с. 

Рудь О. В. 

Рецензія на методичний збірник «Основні вимоги до написання наукової статті : 

методичні рекомендації / укладачі: Г. З. Шевчук, Л. І. Гаврилюк, Т. В. Гаврилюк. – Луцьк : 

ВІППО, 2016. – 76 с.  

Рудь О. В 

Рецензії на комплексну контрольну роботу з дисципліни «Історія держави і права 

зарубіжних країн», підготовлену доцентом кафедри соціальної роботи та гуманітарних наук 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» Бундак О. А.  

Вознюк В. С. 

Рецензія на пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Економіка 

підприємства» для студентів Волинського коледжу НУХТ спеціальності 5.03050702 

«Комерційна діяльність» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» 

Турчик І. .В. 

Рецензія на пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Підприємницька 

діяльність» для студентів Волинського коледжу НУХТ спеціальності 5.03050702 

«Комерційна діяльність» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»  

Турчик І. В. 

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

листів, концепцій, положень тощо 

Розробка пропозицій до Доповідної записки Міністерства освіти і науки України 

Кабінетові Міністрів щодо політичної пропозиції з питань системного реформування 

середньої освіти (від 18 жовтня 2016 року)  

 Корнейко А. О. 



Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Системно-діяльнісний підхід в 

організації навчально-виховного процесу Луцького НВК №26: досвід та перспективи» / Д. 

О. Гнатюк, І. В. Сидорчук, А. У. Татарин, Л. С. Волох та ін. / За заг. ред. І. В. Турчик. – 

Луцьк : Друк Формат, 2016. – 104 с.  

Турчик І. В. Методичні рекомендацій «Розробка персонального сайту вчителя 

інформатики початкових класів на базі CMS Joomla WordPress та Drupal» / І. В. Турчик, О. 

С. Герез. – Луцьк, 2016. – 100 с.  

Збірник матеріалів «Використання інноваційних технологій в навчально-виховному 

процесі як засіб формування життєвих компетентностей»: результати дослідно-

експериментальної роботи комунального закладу «Луцький НВК №26» / І. В. Турчик, Д. О. 

Гнатюк, І. В. Сидорчук / За заг. ред. І. В. Турчик. – Луцьк : Друк Формат, 2016. – 44 с.  

Турчик І. В. Збірник тестових завдань та ігрових ситуацій з дисципліни «Методологія та 

методи наукових досліджень» / І. В. Турчик, О. С. Герез. – Луцьк, 2016. – 56 с. 

Збірка матеріалів круглого столу учасників творчої групи з реалізації педагогічного 

експерименту регіонального рівня за темою «Використання інноваційних технологій в 

навчально-виховному процесі як засіб формування життєвих компетентностей» / І. О. 

Леуш, І. В. Сидорчук, Д. О. Гнатюк та ін. / Укл. І. В. Турчик. – Луцьк : Друк Формат, 2016.  

7. Формування  інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу 

Інформаційне наповнення та систематичне оновлення сайту «Християнська етика на 

Волині» і сайту ВІППО, створення буклету про КДМС на Волині.  

Протягом року, Рудь О. В. 

V. Науково-методична діяльність 

1. Форми організації науково-методичної роботи 

Протягом року працівники Інституту організовували роботу постійно діючих 

семінарів: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Турчик І. В. 

«Педагогічний 
супровід 
творчого 
розвитку 
особистості 
школяра» (для 
керівників 
методичних 
об’єднань 
вчителів 
географії). 

26.05 
ВІППО 

20 Виступ «Теоретико-
методологічні 
засади роботи з 
творчо обдарованою 
молоддю»  
 

 



Протягом року працівники Інституту організували і провели проблемних семінарів: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків  

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Сташенко М. О 

«Навчально-
методичне 
забезпечення 
вивчення 
математики за 
новими програмами» 

05.02 
ВІППО 

75 Рекомендації щодо 
шляхів формування 
основних 
характеристик 
мислення школярів 
сучасними 
засобами навчання 
математики   

2 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

«Корпоративна 
культура як 
передумова 
забезпечення 
конкуренто-спромо-
жності навчального 
закладу»  
(для педагогічних 
працівників та 
керівників 
навчальних закладів 
І-ІІ рівнів 
акредитації). 

13.05 
Волинський 

коледж 
НУХТ, 

м. Луцьк 

30 Психолого-
педагогічні 
рекомендації 
підвищення рівня 
корпоративної 
культури закладу. 
 

3 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Корнейко А. О. 

 «Методичні засади 
типового алгоритму 
організації та 
проведення 
локальних 
моніторингових 
досліджень якості 
освіти». 

14.11 32 Виступ 
«Використання 
моніторингових 
досліджень в 
освітньому 
менеджменті» 

4 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Корнейко А. О. 
Турчик І. В. 
 

 «Теоретико-
методологічні засади 
формування 
корпоративної 
культури в 
навчальному 
закладі» 
(м. Луцьк,  
КЗ НВК № 26) 

25.11 20 Виступ:  
Корнейко А. О. 
 «Кадрова політика 
закладу освіти як 
складова 
корпоративної 
культури в 
контексті освітньої 
реформи»; 
Турчик І. В.  
«План заходів І 
(концептуально-
діагностичного) 
етапу дослідно-
експериментальної 
роботи». 

 

Протягом року працівники Інституту організували і провели семінарів-

практикумів: 



№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків  

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

Навчальний 
семінар-практикум 
для вчителів курсу 
«Християнська 
етика в українській 
культурі», що 
викладають у ЗНЗ 
Ківерцівського 
району. 

05.01 36 Виконання тестових 
завдань, вручення 
сертифікатів; 
розміщення 
інформації на сайті 
ВІППО 

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

 «Кваліметричний 
підхід в оцінювання 
профкомпетентност
і педагога» 
(ЗОШ № 15 м. 
Луцька) 

22. 02 54 Методичні 
рекомендації, 
перелік нормативно-
правових 
документів МОНУ 

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

 «Управлінська 
культура керівника 
навчального 
закладу» 
(Турійський р-н) 

26. 02 27 Тестовий контроль 

4 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

«Діагностика рівня 
розвитку в 
професійно-
педагогічній 
діяльності. Фактори 
впливу на розвиток 
і саморозвиток 
педагогів» 
(КЗ «Луцька ЗОШ 
I-III ст. № 15 
Луцької міської 
ради Волинської 
області») 

28.03 
 

40 Анкетування 
педагогів на 
підготовчому етапі 
дослідно-
експериментальної 
діяльності. 
 

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

Семінар-практикум 
для вчителів КДМС 
Любомльського р-
ну «До духовності 
через духовність» 

04.05 45 Виступи:  
Сташенко М. О. 
«Запровадження 
КДМС: 
управлінський 
аспект» 
Рудь О. В. 
«Вивчення 
предметів ДМС в 
області. Стан, 
проблеми, 
перспективи» 
Обговорення у 
форматі «круглого 
столу», розміщення 
інформації на сайті 
ВІППО 



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

Науково-
практичний семінар 
для аспірантів 
педагогічних 
спеціальностей 
«Формування 
професійної 
компетентності 
майбутніх 
викладачів вищої 
школи»  
(СНУ ім. Лесі 
Українки) 

18.05 
 

22 Виступи:  
Корнейко А. О 
«Структура 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
викладача вищої 
школи»;  
Лук’янчук Г. Я  
«Педагогічна 
культура аспірантів 
як складова 
професійної 
компетентності»  

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

«Мотиваційна 
сфера управлінської 
діяльності 
керівника 
навчального 
закладу». 
(Локачинський 
район)  

28.10 33 Методичні 
рекомендації, 
аналітичні 
матеріали. 
Виступ  
Корнейко А. О. 
«Роль та значення 
мотивації в системі 
освітнього 
менеджменту» 

Протягом року працівники Інституту організували і провели семінарів-тренінгів: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О.,  

Навчально-
інструктивний 
семінар-тренінг 
«Методика 
роботи з 
реєстраційною 
програмою ЗНО–
2016». 

13.01 
 

26 
 

Інструкція для 
роботи з  
реєстраційною 
програмою «ЗНО–
2016» 
 

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

Семінар-тренінг з 
проблеми  
«Технології 
професійного 
саморозвитку 
педагога в умовах 
адаптивного 
управління»  
(гімназія,  
Володимир-
Волинський) 

15.01. 
 

30 Виступ, тести, 
інтерактивні вправи. 

3 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 

 «Алгоритм 
роботи 
уповноваженої 
особи УЦОЯО» 

22.05 
 

44 Рекомендації щодо 
роботи 
уповноваженої 
особи УЦОЯО на 
пункті тестування 

 



Протягом року працівники Інституту провели інструктивно-методичних  нарад: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

1. Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Рудь О. В. 

Настановча 
нарада з питань 
організації і 
проведення 
обласного етапу 
та підготовки до 
участі у 
всеукраїнськом
у етапі конкурсу 
«Учитель року 
2016 з 
предметів 
духовно-
морального 
спрямування» 

04.02 19 
(методисти 

Р(М)МК 

Інструктивні 
рекомендації до 
участі у ХІ 
Всеукраїнський 
фестиваль-
конкурс  
«Учитель року з 
предметів 
духовно-
морального 
спрямування» 

2 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 
  

Інструктивно-
методична  
нарада-семінар 
за участі 
представників 
Волинської ОДА 
«Організація 
взаємодії служб, 
які забезпечують 
діяльність ПТ у 
дні проведення 
ЗНО-2016» 

28.04 50 Розробка 
рекомендацій 
щодо взаємодії 
служб та 
організацій у дні 
проведення ЗНО-
2016 

 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 

Обласний 
семінар-нарада 
для методистів 
психологічної 
служби 
«Регіональна 
програма 
психологічної 
служби системи 
освіти 
Волинської 
області: 
підсумки та 
перспективи» 

27.09 
Луцьк, 
ВІППО 

30 Виступ, 
рекомендації, 
перелік 
нормативно-
правових 
документів. 

 

Протягом року працівники Інституту провели майстер-класи: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва 
заходу 

Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

      
 



Протягом року працівники Інституту провели Інші заходи (якщо є...) 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О., 
Остапйовський 
І.Є. 

Науково-
методичний семінар 
для керівників ЗНЗ 
та практичних 
психологів 
«Психолого-
педагогічний 
супровід учасників 
ЗНО» 
 (м. Луцьк, ВІППО) 

13.04 30 Виступ  
Корнейко А.О 
«ЗНО як елемент 
педагогічної 
тестології: до 
іцсторії питання»  
 

2 Корнейко А. О. Обласний семінар 
керівників 
методоб’єднань 
вчителів економіки 
«Навчальні 
екскурсії з 
економіки як форма 
навчально-
пізнавальної 
діяльності учнів»  
(м. Луцьк, ВІППО) 

12.05 28 Виступ: 
«Організація 
навчально-
пізнавальної 
діяльності учнів як 
аспект 
менеджерської 
компетенції 
педагога: шляхи 
реалізації» 

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 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Вознюк В. С. 

«Здатність бути 
лідером. Імідж 
керівника. 
Кар’єра, її види» 
(проблемний 
семінар – заняття 
школи резерву 
керівних кадрів 
міста) 

18.03 
Нововолинськ 

28 Методичні 
рекомендації для 
створення 
власного іміджу 
керівника 

2 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

«Організаційна 
культура 
навчального 
закладу. 
Управлінська 
культура його 
керівника» 
(проблемний 
семінар – заняття 

25.03 
смт Іваничі 

31  Тестовий 
контроль 



школи резерву 
керівних кадрів 
району) 

3 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В.С. 

«Організаційна 
культура 
навчального 
закладу. 
Управлінська 
культура його 
керівника» 
(проблемний 
семінар – заняття 
школи резерву 
керівних кадрів 
міста) 

14.06 
Нововолинськ 

28  Тестовий 
контроль 

4 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В.С. 

«Інноваційні 
технології в 
управлінській 
діяльності 
закладів освіти. 
Підготовка та 
проведення 
засідання 
педради» 
(проблемний 
семінар – заняття 
школи резерву 
керівних кадрів 
міста) 

16.09 
Нововолинськ 

27  Тестовий 
контроль 

5 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В.С. 

«Адміністративна, 
фінансово-
господарська 
діяльність керів-
ника навчального 
закладу. 
Фандрайзинг» 
(проблемний 
семінар – заняття 
школи резерву 
керівних кадрів 
району) 

28.10 
смт Іваничі 

29  Круглий стіл, 
вручення 
посвідчень про 
закінчення школи 
резерву 

Школа молодого педагога 

Протягом року підготовлено і проведено 2 засідання постійнодіючої школи 

молодого педагога вчителів курсів ДМС: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

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

«Особливості 
використання 
релігійного аспекту 
в навчально-
виховному процесі» 

11.02 
(ВІППО) 

 
29.11 

(ВІППО) 

9 
 
 

14 
 

 
Виконання 

тестових завдань 



Обласна школа перспективного педагогічного досвіду 

В 2016 році працівниками інституту завершено вивчення та узагальнення досвіду 

педагогів області: 

завершено перший рік  вивчення досвіду 

Адреса досвіду Тема досвіду Відповідальний 
П.І.Б., посада, навчальний 
заклад 

  

 
 

Протягом року в Інституті працювали творчі  групи, зокрема: 

Творча група вчителів курсів духовно-морального спрямування «Кращі напрацювання 

педагогів Волині, що викладають КДМС», (11.06, ВІППО, результати роботи: визначення 

переможців ХX обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів  «Творчі сходинки 

педагогів Волині» у номінації «Етика. Предмети ДМС»). 

Рудь О. В. 

3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 

№
з/
п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

К-сть 
учасників 

Форма і 
результати участі 

1 Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Сташенко М.О., 
Корнейко А. О. 
Вознюк В.С., 
Лук’янчук Г.Я., 

Остапйовський І.Є 
Рудь О.В., 
Турчик І. В., 
  
 

«ЗНО-2016: традиції 
та перспективи» 
(проблемний 
семінар для 
керівників ЗНЗ  
І-ІІІ ступенів). 

31.03 
ВІППО 

40 Виступи:  
Корнейко А. О. 
«ЗНО-2016 як крок 
до впровадження 
освітньої 
реформи»,  
презентація «ЗНО-
2016: презентація 
новацій»; 
 Турчик І. В. 
«Результати ЗНО 
як показник 
ефективності 
державної 
регіональної 
політики»  
Інформація на сайт 
ВІППО. 

 

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 ХІ 

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

2016» 

 26-27.02, Сташенко М. О., Рудь О. В., ВІППО 

 Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

Підготовка до участі (члени оргкомітету) волинських школярів у ІХ 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. 

22 квітня; 13 травня; 03 червня, Сташенко М. О., Рудь О. В. ,  

Національний Університет «Острозька академія» 

5. Науково-методичний супровід виховної роботи 

Протягом 2016 року курси підвищення кваліфікації пройшли ..... працівників таких 

категорій:  

6. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності інтернат 

них закладів освіти 

7. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 

8. Науково-методичний супровід позашкільної освіти 

 

VІ. Навчально-методична діяльність 

1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 

 педагогічних працівників 

Організація курсів підвищення кваліфікації учителів курсів морально-духовного 

спрямування (ВІППО: 11.01-22.01 – 27 слухачів; 05.09-16.09  – 15 слухачів). 

Навчальний процес забезпечували:  

– 10 працівників кафедр (з них: 8 кандидатів наук і 2 старших викладачі); 

– 1викладач інших вищих навчальних закладів. Це ЛНТУ, кандидат наук, доцент; 

–1 працівник ВІППО (к.і.н., доцент, ректор) 

– 1вчитель навчального закладу області, член ВРЦ.  

Січень, вересень, Рудь О. В. 

Консультування керівників та педагогів навчальних закладів Волинської області (за 

запитами) та індивідуальне консультування педагогів під час проходження ними курсів 

підвищення кваліфікації. 

Науково-педагогічні працівники кафедри 

 



2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання,  

самоосвіти тощо 

Розробка та оновлення навчально-методичних комплексів для дистанційного 

навчання. 

Науково-педагогічні працівники кафедри 

Наповнення і систематичне опрацювання навчально-методичного 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», для очно-дистанційної форми навчання.  

Протягом року, Рудь О. В. 

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». 

Протягом року, Турчик І. В. 

3. Методичне забезпечення навчального процесу 

Методичний збірник для педагогів курсів духовно-морального спрямування 

«Конспекти уроків учасників II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року з 

предметів духовно-морального спрямування – 2016»;  

Березень,  Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Методичні рекомендації «Виховання духовності школярів засобами мистецтва» .  

Серпень, Рудь О. В.  

Методичне видання «Становлення духовних орієнтирів учнівської молоді у контексті 

реалізації стратегії національно-патріотичного виховання» (Матеріали обласної практичної 

конференції вчителів курсів духовно-морального спрямування);  

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

«Політологічна пропедевтика для педагогів». Навчально-методичний комплекс. 

Грудень, Корнейко А. О. 

 

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 
дослід-
ження 

Назва 
навча-
льного 
закладу 

Документ, 
яким 
затверд-
жено 
експери- 
мент 

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

Науковий 
консуль 
тант 
(ПІБ, 
посада, 
вчене 
звання) 

Директор 
експери
менталь
ного ЗНЗ 
(ПІБ) 
 

Термін 
проведе
ння; 
етап 
експери-
менту 
терміни 

Стислий зміст 
результатів 
етапу 
(2-3 речення) 

1 

Наукове 
керівни-
цтво 
дослід-но-
експери-
менталь-
ною 
роботою з 
теми 
«Управ-
ління 
проце-сом 
форму-
вання 
соціаль-ної 
компете-
нтності 
учнів 
вечірньої 
(змінної) 
школи»  

Комуна-
льний 
заклад 
«Луцька 
вечірня 
(змінна) 
школа 
Луцької 
міської 
ради» 

Наказ 
управлін
ня освіти 
і науки 
Волинськ
ої 
облдержа
дміністац
ії  

Лук’ян-
чук Г. Я. 
ст.  
викл. 
кафедри 

Вознюк 
В. С.,  
к. політ. 
наук, 
доцент  

Масиник 
Анжела  
Віталіїв-
на  

2011-
2016 р.р 
ІІІ 
(узагаль
нюючи
й етап) 

Звіт на вченій 
раді 
Волинського 
ІППО про 
завершення 
дослідно-
експериментал
ьної роботи. 
Аналітичні 
звітні 
матеріали 
роботи творчої 
групи з 
проблеми 
експерименту, 
діаграми,  
таблиці, графи, 
схеми, 
відеоролик, 
презентація. 

2 Наукове 
керівни-
цтво 
дослідно-
експери-
менталь-
ною 
роботою з 
теми 
«Розвиток 
соціальної 
та пізнава-
льної 
активності 
учнів 
шляхом 
впровадже
ння 
акмеологі
чних 
техно- 
логій»   

Луцько-
го НВК 
ЗОШ-
інтер-нат 
І–ІІІ ст. – 
правоз-
навчий 
ліцей з 
посиле-
ною 
фізичною 
підго-
товкою) 

Наказ 
управ-
ління 
освіти і 
науки 
Волин-
ської 
облдержа
дміністац
ії № 386  
від 05 
липня    
2016 р. 

Лук’янчук 
Г.Я. ст. 
викл. 
кафедри 

Корнейк
о А. О., 
канди-
дат 
історич-
них наук, 
доцент  

Дудич 
Анатолій  
Микола-
йович  

травень 
2016 р. 
– 
червень 
2021 р. 
І етап – 
діагност
ико-
концепт
уальний 

Створено 
творчу групу 
педагогів з 
проблеми 
дослідної 
роботи. 
Напрацьовано 
науково-
теоретичну 
базу 
експериментал
ьної роботи. 
Розроблено 
модель 
соціально 
активної 
особистості 
учнів І, ІІ, ІІІ 
ступенів 
школи. 
 
 

3 «Управлін
ня проце-

Комуналь
ний заклад 

Наказ 
управлін

Вознюк 
Василь  

Ткачук 
Надія  

Михальч
ук Олег 

вересен
ь 2015 

На першому 
етапі 



сом 
морально-
духовного 
виховання 
учнів в 
умовах 
інноваційн
ого 
освітнього 
середо-
вища» 

«Луцький 
навчально
-виховний 
комплекс 
«Загально
освітня 
школа І-ІІ 
ст.  №10 –
професійн
ий ліцей 
Луцької 
міської 
ради» 

ня освіти 
і науки 
Волинськ
ої 
облдержа
дміністац
ії № 05 
від 05.01. 
2016  

Степанов
ич, 
доцент 
кафедри 
менедж-
менту 
освіти, 
кандидат 
політичн
их наук, 
доцент 

Михайлі
вна, 
завідувач 
науково-
дослідної 
лаборато
рії 
освітніх 
інновацій 
ВІППО, 
кандидат 
педагогіч
них наук. 
 
 

Євгено 
вич  

р. - 
червень 
2020 р. 
І етап 
вересень 
2015 р. – 
червень 
2016 р. - 
діагност
ико-
концепту
альний. 
ІІ етап 
вересень 
2016 р.- 
червень 
2019 р. 

проведено 
діагностичну 
роботу щодо 
кадрових, 
фінансових та 
матеріально-
технічних умов 
проходжен-ня 
експериме- 
нту, інновацій-
ного потенці-
алу педколек-
тиву та його 
готовності 
працювати в 
експериментал
ьному режимі. 
Ухвалені 
відповідні 
управлінські 
рішення, 
опрацьовано 
нормативно-
правову базу. 
Підведені 
підсумки 
першого етапу 
та спланована 
робота на 
другий – 
формувальний 
етап експери-
ментту.  

4. «Формуван
ня 
духовності  
школярів 
засобами 
мистецтва» 

КЗ 
«Луцька 
загально
освітня 
школа І–
ІІІ ст. № 
2 
Луцької 
міської 
ради 
Волин 
ської 
області» 

Наказ 
управлін
ня освіти 
і науки 
Волин 
ської 
облдерж 
адмініста
ції 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 
образот 
ворчого 
мистецтва 
інституту 
мистецтв 
СНУ ім. 
Лесі 
Українки 

Грищук 
Василь 
Адамович, 
директор, 
вчитель 
вищої 
категорії, 
вчитель – 
методист. 
 
 

Аналітич
но-
узагальн
юючий 
етап 

(вересень 
2015р.-
серпень 
2016р.) 
 

Головними 
завданнями 
цього етапу 
було: аналіз 
результатів 
експерименту.
Внесення 
коректив і 
відповідних 
змін до умов 
формування 
духовності у 
школярів 
засобами 
мистецтва 
Підготовка 
методичних 
рекомендацій 
Систематизація 
та узагальнення 
даних діяльності 
експерименталь
ного закладу 
Оприлюднення, 



доведення до 
широкого загалу 
результатів 
експерименту 
Проведення 
науково-
практичної 
конференції 

5. «Формува
ння корпо-
ративної 
культури 
навчально
го закладу 
в умовах 
інновацій 
ного освіт-
нього 
простору» 

Комуна 
льний 
заклад 
«Луцький 
НВК № 26 
Луцької 
міської 
ради 
Волин 
ської 
області» 

Наказ 
управлі-
ння 
освіти і 
науки 
Волинськ
ої ОДА  

Турчик 
Ірина 
В’ячесла-
вівна, 
доцент 
кафедри 
менедж 
менту 
освіти 
ВІППО, 
кандидат 
економіч
них наук, 
доцент 

Андрей-
чин 
Світлана 
Ростис-
лавівна, 
завідувач 
центру 
практич 
ної 
психології 
і соціа-
льної 
роботи 
ВІППО; 
Матвійчук 
Ольга 
Степанів 
на,завідув
ач центру 
практично
ї психо-
логії і 
соціальної 
роботи 
управлінн
я освіти 
Луцької 
міської 
ради 

Леуш Іван 
Олександр
ович, 
спеціаліст 
вищої 
категорії, 
вчитель-
методист  

Листо-
пад 
2016 р. 
– 
серпень 
2021 р.; 
І етап –
листо-
пад 
2016 р. 
– 
серпень 
2017 р. 
(концеп
туально
-іагнос-
тичний) 

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. 

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 

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 



Створення та адміністрування платформи для проведення регіональної 

міжкафедральної науково-практичної інтернет-конференції «Науково-методичне 

забезпечення формування професійної культури керівника навчального закладу» на 

сторінці «Кафедра менеджменту освіти» сайту ВІППО  

Березень, Сташенко М. О.,Рудь О. В 

Адміністрування 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 

буклету про КДМС на Волині  

Протягом року; Рудь О. В. 

Поповнення відеотеки документальних фільмів із теми «Синтез наукової та релігійної 

картин світу». 

Протягом року; Рудь О. В. 

Кількість матеріалів, кількість новин (15) 

Для розміщення на сайті ВІППО подано: 

05.01 - про навчальний семінар-практикум для вчителів курсу «Християнська етика в 

українській культурі», що викладають у ЗНЗ Ківерцівського району. 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1403 

15.01 - Засідання координаційної робочої групи представників Волинської Ради 

Церков та працівників освіти  

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1414 

21.01 - про обласну практичну конференцію вчителів КДМС «Толерантність відносин 

та домінанта науково-культурологічного аспекту з огляду сучасних міжконфесійних 

взаємин». 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1415 

04.02 - про  настановчу нараду з питань організації і проведення Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року 2016 з предметів духовно-морального спрямування» 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1432 

26-27 .02 - про II (обласний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів 

духовно-морального спрямування — 2016». 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1466 

24-25.03 - про Всеукраїнський конкурс «Учитель року з предметів духовно-

морального спрямування — 2016». 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1495 



30.03 - про регіональну міжкафедральну (менеджменту освіти Волинського ІППО, 

менеджменту та освітніх технологій Хмельницького ОІППО, філософії, економіки та 

менеджменту освіти Рівненського ОІППО) науково-практичну інтернет-конференцію 

«Науково-методичне забезпечення формування професійної культури керівника 

навчального закладу». 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1502 

31.03. – про проблемний семінар для керівників ЗНЗ І- ІІІ ст. «ЗНО-2016: традиції і 

перспективи»  

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1510 

04.05. -  про семінар-практикум для вчителів курсів духовно-морального спрямування 

«До духовності через духовність», що відбувся на базі Столинсько-Смолярської ЗОШ І-ІІ 

ст. Любомльської районної ради. 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1568 

9-10.06 - про міжкафедральну зустріч «Управління розвитком освітнього потенціалу 

регіону в контексті євроінтеграційних змін» (Рівне - Луцьк - Хмельницький) 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1603 

13.09 – про обласну практичну конференцію вчителів курсів духовно-морального 

спрямування "Становлення духовних орієнтирів учнівської молоді у контексті реалізації 

стратегії національно-патріотичного виховання" 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1664 

27-28.09 -  про  міжрегіональне засідання кафедр освітнього менеджменту обласних 

інститутів післядипломної педагогічної освіти (Хмельницький — Луцьк — Рівне) з теми 

«Управління освітньою інноваційною діяльністю в регіоні в умовах децентралізації та 

формування концепції нової школи» на базі Хмельницького ОІППО. 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1666 

09-13.10 - Участь у роботі семінару-навчанні польсько-українського проекту 

«Реформи системи освіти в Україні» 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1683 

25.11 – про презентацію книги Кена Робінсона, Лу Ароніки «Школа майбутнього». 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1742 

08.12  про підсумкову конференцію за проектами «Нова українська школа» та 

«Підтримка реформ системи освіти в Україні частина 2»   

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=1754 

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 

Участь у проектах 

№ 
з/п 

Учасники (ПІБ 
працівника інституту 
та термін перебування 

Закордонна 
установа 

Мета Результат 

1. Сташенко М. О. 
09-13.10   

Мазовєцкий 
самоврядний 
центр 
удосконалення 
вчителів 
(Польща) 

Участь у 
польсько-
українському 
проекті 

 Рекомендації 
МОН України 

2.  Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 

Розробка грантових проектів 

Участь у міжнародних проектах 

№ 
з/п 

Назва 
проекту 

Організатор Учасники проекту 
Обласний 

координатор 

Завдання/Результати 

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;  

в) моніторингові та соціологічні  дослідження в регіоні 

2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 



3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

Участь в організації навчання і сертифікації уповноважених осіб Українського центру 

ОЯО.  

Квітень, Корнейко А. О. 

ХІІ. Особливості діяльності закладу 

1. Робота музею історії освіти Волині 

ХІІІ. Інформаційно-видавнича діяльність 

1. Робота бібліотеки 

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 Педагогічний 
пошук 

1 Сташенко Михайло Олександрович 5 2 

2 Панчишин Володимир Григорович 2 1 

3 Вознюк Василь Степанович 3 1 

4 Остапйовський Ігор Євгенович 6 1 

5 Турчик Ірина В’ячеславівна  9 1 

6 Корнейко Алла Олександрівна 6 2 

7 Лук’янчук Галина Ярославівна 2 1 

8 Рудь Оксана Володимирівна 6 1 

 

Примітка: потрібно вказати всіх працівників структурного підрозділу, якщо публікації 

відсутні, необхідно це зазначити… Окремо зазначити кількість публікацій у науково-

методичному віснику «Педагогічний пошук» за рік 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХІV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази 
ХV. Прогнозування розвитку 
Додаток 1. Організаційна робота. 
Протягом року підготовлено проекти наказів: 
Протягом року підготовлено проекти: 
–  пропозицій МОН України до проекту «Нової української школи» ( №1/9-581 від 

04.11.2016) 

– наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації  «Про проведення 

II (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016 з предметів духовно-

морального спрямування» від 28.01.2016 р. № 34. (Рудь О. В.). 

– наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації  «Про підсумки 

проведення ІІ (обласного) туру  всеукраїнського   конкурсу «Учитель року – 2016  з  

предметів духовно-морального  спрямування» від  09.03. 2016 р.   № 116. (Рудь О. В.). 

Проект резолюції, прийнятої учасниками засідання координаційної робочої групи 

представників релігійних організацій, що входять до складу ВРЦ, діячів громадських рухів, 

та працівників освіти 15.01. 2016 р. (Рудь О. В.). 

Проект листа-відповіді на запит Волинської ОДА «Про залучення школярів області до 

вивчення предметів духовно-етичного спрямування у 2015-2016 н. р.» від 21.01.2016.    

(Рудь О. В.). 

Проект відповіді на лист управління з питань внутрішньої політики ВОДА за запитом 

голови громадської ради з питань співпраці із церквами та релігійними установами при 

МОН України В.С. Марущенка від 18.03.2016 № 333. (Рудь О. В.). 

Проект листа-відповіді на запит Волинської ОДА  для підготовки відповіді на лист 

голови громадської ради з питань співпраці із церквами та релігійними установами при 

МОН України В.С. Марущенка від 05.09.2016 р.№7371/37/1-16 (Рудь О. 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 часопису «Слово вчителю» (Рудь О. В.). 



Додаток 2. Визначні та пам’ятні дати 2016 року 

№ з/п Подія Дата 
Додаток 3. Огляд науково-методичного вісника «Педагогічний пошук»…… 
Додаток 4. Огляд електронної газети «Педагогічні роздуми» 
Додаток 5. Закріплення працівників закладу за основними напрямами діяльності 
Додаток 6. Перелік установ, з якими у ВІППО укладені договори про співпрацю  

Додаток 7. Заходи в районах (містах) області у 2016 році 
№ 
з/п 

Райони (міста) Структурний 
підрозділ  

Науково-
практичні 
конференції 

Педагогічні 
читання 

Круглі 
столи 

Семінари 

1 Володимир-
Волинський 

     

2 Горохівський      
3 Іваничівський Кафедра 

менеджменту 
освіти 

   25.03, 
28.10 

4 Камінь-Каширський      
5 Ківерцівський Кафедра 

менеджменту 
освіти 

   05.01 

6 Ковельський      
7 Локачинський  Кафедра 

менеджменту 
освіти 

   28.10 

8 Луцький      
9 Любешівський      
10 Любомльський Кафедра 

менеджменту 
освіти 

   04.05 

11 Маневицький      
12 Ратнівський      
13 Рожищенський      
14 Старовижівський      
15 Турійський Кафедра 

менеджменту 
освіти 

   26.02 

16 Шацький      
17 м. Володимир-

Волинський 
Кафедра 
менеджменту 
освіти 

    15.01 

18 м. Ковель Кафедра 
менеджменту 
освіти 

  17.08 14.03 

19 м. Луцьк Кафедра 
менеджменту 
освіти 

13.01, 21.01, 
13.09 
 

25.02  22.02, 28.03, 
22.04, 23.09, 
25.11. 

20 м. Нововолинськ Кафедра 
менеджменту 
освіти 

   12.01, 18.03 
14.06, 16.09 

21 Позашкільні 
навчальні заклади 

     

22 Навчальні заклади 
обласного 
підпорядкування 

     

Завідувач кафедри                                                                         Сташенко М. О. 


