
Звіт про роботу кафедри менеджменту освіти ВІППО 
у 2019 році 

ВСТУП. 
КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 

1.1. Штат науково-педагогічного персоналу кафедри на навчальний рік затверджено у кількості 
6,25 ставок, із них: 

Всього 
ставок 

Розподіл за джерелами фінансування 
загальний фонд спеціальний фонд 
Всього у тому числі Всього у тому числі 

професорів доцентів ст. 
викладачів 

професорів доцентів ст. 
виклада
чів 

6,25 – 4,25 2 – – – – 

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 1 ставки 

1.3. У розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 20,6 кв. м. 

1.4. Cклад кафедри: 

1. Сташенко М. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри – 1 ставка;
2. Вознюк В. С., кандидат політичних наук, доцент – 1 ставка;
3. Корнейко А. О., кандидат історичних наук, доцент – 1 ставка;
4. Лук’янчук Г. Я., ст. викладач – 1 ставка;
5. Остапйовський І. Є., кандидат педагогічних  наук, доцент – 0,25 ставки;
6. Рудь О. В., старший викладач – 1 ставка;
7. Турчик І. В., кандидат економічних наук, доцент – 1 ставка;

1.5. Аудиторне навантаження викладачів кафедри 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові На 2019 рік 

1. Сташенко М. О. 320 

2. Вознюк В. С. 352 

3. Корнейко А. О. 352 

4. Лук’янчук Г. Я. 416 

5. Остапйовський І. Є. 88 

6. Рудь О. В. 416 

7. Турчик І. В. 352 

Всього: 2296 



2. Засідання вченої ради 

Культура управління закладом освіти в адаптивних умовах функціонування системи 

освіти 

Пр. №1 від 24 січня, Лук’янчук Г. Я. 

Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної 

роботи у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 19 Луцької 

міської ради Волинської області» з теми «Національне виховання особистості в умовах 

полікультурного середовища». 

Пр. №3 від 23 травня, Лук’янчук Г. Я. 

Управлінська культура керівника закладу освіти як складова професійної культури 

менеджера освіти: європейський досвід і українські реалії 

Пр. №4 від 19 вересня, Лук’янчук Г. Я. 

Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної 

роботи у комунальному закладі «Луцька вечірня (змінна) школа Луцької міської ради» з теми 

«Впровадження дистанційної освіти в умовах інноваційного освітнього середовища вечірньої 

(змінної) школи». 

Пр. №4 від 19 вересня, Лук’янчук Г. Я. 

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

комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради» Волинської області з теми 

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

середовища». 

Пр. №4 від 19 вересня, Вознюк В. С 

ІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня 

Протягом року працівники 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. 

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

28 - 29 
березня 
Національни
й університет 
«Острозька 
академія» 
  

56 Підсумковий 
протокол 
 ЛХППіХЕ НУ 
«Острозька 
академія»  «Про 
результати XІV  
Всеукраїнського 
фестивалю-
конкурсу «Учитель 
року з предметів 
духовно-мораль-
ного спрямування – 
2019» 



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

Участь в 
організації та 
проведенні ХІІ 
Всеукраїнської 
олімпіади  
«Юні знавці 

Біблії»  
(члени журі, 

оргкомітету)  

19-20 квітня, 
24 травня 
Національний 
університет 
«Острозька 
академія» 

Більше 
200  

Підсумковий 
протокол 
 ЛХППіХЕ НУ 
«Острозька 
академія»   

«Про результати 
ХІІ Всеукраїнської 
олімпіади «Юні 
знавці Біблії» 

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

«Адміністративна 
культура 
управління 
освітнім 
закладом в 
умовах реалізації 
освітніх реформ» 
(круглий стіл в 
рамках 
всеукраїнської 
науково-
практичної 
конференції 
«Професійний 
розвиток 
педагогів в 
умовах 
освітнього 
середовища 
післядипломної 
освіти») 

22 листопада 
Луцьк, 
ВІППО 

31 Виступи:  
Лук’янчук Г. Я.,  
Вознюк В. С., 
Корнейко А. О. 
Турчик І. В.,  
Сташенко М. О. 
Остапйовський І. Є. 
Підготовка 
резолюції. 
  

 

Працівники кафедри взяли участь: 

У  8 міжнародних науково-практичних конференціях:   

У 1 міжнародному науковому семінарі  

У 1 інший захід 

У 6 всеукраїнських науково-практичних конференціях:  

У 2 наукових семінарах  

У 4 інших заходах  

ІІІ. Наукова діяльність 

1. Науково-дослідна тема, над якою працює Волинський ІППО. 

 «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти». 

Державний реєстраційний номер 011U004439. 

2. Науково-дослідні теми кафедр та інших  підрозділів закладу 

Цього року кафедра підсумувала результати науково-дослідної теми «Формування 

професійної культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому 



середовищі», затвердженої рішенням вченої ради ВІППО від 20.03.2014 року, протокол № 2 на 

обласній науково-практичній конференції, що успішно відбулась 16 травня. 

Дуже важливо, щоб підготовка високопрофесійних керівних кадрів відповідала 

інтеграційному критерію, в основі якого знаходяться: педагогічна й менеджерська 

майстерність, комунікативна компетентність та новітні технології. Освіті потрібний керівник 

нової генерації: лідер, менеджер, експерт. Сучасний керівник закладу освіти має орієнтуватися 

на вільний розвиток, соціальну зрілість, творчу ініціативу, самостійність, професійну етику, 

можливість до саморозвитку, професійний потенціал. Він повинен мати належну теоретичну і 

практичну підготовку, бачення педагогічних проблем, творчу фантазію; вміти у своїй 

діяльності поєднувати педагогічну практику і науку; впроваджувати інновації. Усі ці 

характеристики узгоджуються з ознаками професійної культури керівника закладу освіти. 

Вважаємо, що недостатній рівень сформованості професійної культури керівного складу 

закладів освіти, його спеціальна професійна підготовка є важливими проблемами, які можуть 

бути спільно вирішені науковцями та педагогами-практиками.  

В умовах реформування системи загальної середньої освіти ідеї професійної культури та 

механізм діагностики її стану в закладі освіти ще не знайшли широкого практичного 

впровадження. Такий важливий інструмент педагогічного менеджменту у закладах освіти поки 

що не діє належним чином та роль фактору ефективної професійної культури гідно не оцінена. 

Проте вже існують заклади освіти, керівники яких усвідомлюють значення професійної 

культури та необхідність її формування й подальшого удосконалення. Проблема ролі сучасного 

керівника у формуванні організаційної культури закладу освіти недостатньо вивчена, тому 

потребує подальшого дослідження і аналізу. Нажаль досі не проводилася комплексна оцінка 

стану організаційної культури та окремих її складових, не розроблялася комплексна програма 

удосконалення цього інструменту педагогічного менеджменту в умовах інноваційного 

освітнього простору.  

У ході дослідження здійснена практична перевірка гіпотези, згідно якої системний, 

науково обґрунтований та цілеспрямований вплив на складові організаційної культури в умовах 

інноваційного освітнього простору забезпечать більш високий рівень педагогічної взаємодії, а 

отже, підвищення якості освітніх послуг. 

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що процес формування професійної 

культури керівника закладу освіти як інтеграційної складової його організаційної культури буде 

успішним за таких умов: 

- чіткого теоретичного визначення основних положень та структури категорії 

«організаційної культура закладу освіти»;  



- розгляду формування організаційної культури водночас як складової процесу 

професіоналізації керівних кадрів освітніх установ та інтеграційної складової їх корпоративної 

культури;  

- орієнтованості системи фахової підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації на цілеспрямоване формування, удосконалення та відтворення відповідних 

професійно важливих якостей особистості керівника закладу освіти;  

- формування у керівників закладів освіти цілісного уявлення про сутність та зміст 

їхньої професійної культури, позитивної мотивації до фахового вдосконалення та саморозвитку;  

- критеріально-рівневого підходу до діагностування сформованості організаційної 

культури закладу освіти. 

Впровадження технології формування професійної культури керівників закладів освіти як 

інтеграційної складової організаційної культури сприятиме підвищенню їхньої професійної 

компетентності. 

Отримані в процесі експериментального пошуку результати підтверджують гіпотезу, 

покладену в його основу, а реалізовані мета й завдання цього дослідження дозволяють 

стверджувати наступне:  

1. Вивчення наукових підходів до інтерпретації сутності та змісту професійної культури 

(гносеологічного, аксіологічного, праксіологічного) дає можливість зробити висновок, що 

найбільші евристичні можливості для вивчення професійної культури керівників закладів 

освіти має праксіологічний підхід, який дозволяє розглядати її крізь категорію «діяльність».  

2. У ході дослідження було визначено іміджеві характеристики сучасного керівника 

закладу освіти, що впливають на формуванні організаційної культури. 

3. Розроблені тренінги «Серфінг управління» та «Управлінський потенціал» будуть 

корисними для керівників-початківців закладів освіти. Якщо в закладі освіти формується 

управлінський резерв, розроблені тренінги сприятимуть формуванню управлінських навичок 

резервістів, щоб кожен з них почувався впевнено і був готовим зайняти управлінську посаду у 

потрібний час.  

4. Підвидами культур, що входять до професійної культури керівника закладу освіти як 

інтеграційної складової його організаційної культури, визначено політичну, правову, 

управлінську, економічну, екологічну, інформаційну, інноваційну, психологічну, 

комунікативну, культуру мови, культуру праці, морально-етичну та естетичну, які 

визначаються залежно від посадової компетенції керівника. Професійна культура містить 

структурні та функціональні компоненти.  



5. Теоретична модель організаційної культури закладу освіти містить такі компоненти: 

соціально-психологічний клімат, світогляд персоналу, стилі поведінки персоналу, норми і 

вимоги до персоналу, система цінностей, імідж, кадрова політика (рис.1). 

 
Рис. 1.  Елементи організаційної культури закладу освіти 

Теоретичну модель організаційної культури пропонуємо розглядати на трьох рівнях, у 

метафорі «Дерева» (рис. 2). Перший, 

найочевидніший поверхневий рівень 

організаційної культури – «крона», так звані 

артефакти. На цьому рівні людина 

стикається з фізичними проявами культури, 

такими як: інтер’єр приміщення, зразки 

поведінки колективу, мова, традиції, обряди 

і ритуали організації. Все, що в закладі 

освіти має місце, – видимий результат 

свідомого формування, культивування, 

розвитку. 

 

Рис. 2. Модель організаційної культури закладу освіти у метафорі «Дерева» 

Наступний, більш глибший рівень організаційної культури – «стовбур», тобто засвоєні 

цінності і норми, принципи і правила, стратегії і цілі закладу освіти, що визначають внутрішнє 

й частково зовнішнє життя його колективу. Вони можуть бути як закріпленими в інструкціях і 

документах (наприклад, етичний кодекс закладу освіти), так і незакріпленими (латентні або 

приховані атрибути).  



Найглибший рівень організаційної 

культури – це «коріння», тобто рівень 

базових припущень, в основі якого 

покладено базові уявлення про характер 

навколишнього світу, реальності, часу, 

простору, людської природи, людських 

взаємин. Ці базові припущення 

знаходяться в сфері підсвідомого й, 

відповідно, недостатньо 

усвідомлюються навіть їх носіями – 

колективом. 

Рисунок 3. Фактори впливу на організаційну культуру ЗЗСО 

6. Головний показник розвиненої організаційної культури закладу освіти – переконаність 

всіх учасників педагогічної взаємодії в тому, що їх освітня установа найкраща. Коли різні за 

характером і змістом люди об’єднуються для досягнення єдиної мети і при цьому ототожнюють 

себе з організацією, то лише тоді можна вести мову про корпоративний дух. Корпоративна 

культура виконує дві основні функції: внутрішньої інтеграції: здійснює внутрішню інтеграцію 

членів колективу таким чином, що вони знають, як їм слід взаємодіяти один з одним; 

зовнішньої адаптації.  

 

У ході педагогічного експерименту здійснюється 

апробування теоретичної моделі формування 

організаційної культури в умовах інноваційного освітнього 

простору.  

Це модель «багатошарова цибулина» (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Модель організаційної культури «багатошарова цибулина» 

Виходячи з особливостей цієї структурної моделі, організаційна культура цілісна, ознаки 

її присутності можна виявити у всіх організаційних процесах. Модель демонструє, що шари 

корпоративної культури мають бути погоджені один з одним, інакше учасники педагогічної 

взаємодії відчувають дискомфорт, а культура починає руйнувати організацію, вести до збоїв в 

технології і взаємодії з оточенням.  

Проведено стартові діагностики колективу на предмет стану і сформованості складових 

організаційної культури та готовності колективу закладу до роботи в режимі експерименту, 



проаналізовані та узагальнені їх результати, а саме: методика дослідження синдрому 

«емоційного вигорання», методика «професійний стрес», методика «самооцінка стійкості до 

стресу», методика дослідження стилю поведінки в конфлікті, арт-методи у розрізі розуміння 

стану соціально-психологічного клімату закладу освіти та ціннісних установок його колективу. 

7. Для оцінювання рівня сформованості професійної культури керівників закладів освіти 

використано систему критеріїв, яка містить ціннісне ставлення до професійної діяльності, 

рівень професійної та культурної компетентності, ступінь прояву творчої активності, 

домінантний стиль мислення, мотивацію до фахового удосконалення. Визначено три рівні 

сформованості професійної культури керівників навчальних закладів: адаптивний, 

репродуктивний, креативний. Кожен із цих рівнів відрізняється ступенем сформованості 

основних компонентів професійної культури.  

8. 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 закладів 

освіти. 

9. У технології формування професійної культури керівників закладів освіти доцільно 

виділити основні етапи: прогнозування розвитку професійної культури та її активізацію 

(стимулювання).  

10. Розроблена методика діагностики організаційної культури закладу освіти містить такі  

етапи: діагностика іміджу закладу освіти (доцільність введення корпоративної культури); 

діагностика стану організаційної культури (аналіз наявної корпоративної культури дозволить 

оцінити ступінь її сформованості, а також виявити недоліки); аналіз чинників впливу на 

формування організаційної культури (дозволить визначити напрямки її вдосконалення і 

трансформації); експрес-діагностика ефективності організаційної культури; оцінка «сили» 

корпоративної культури. 

У ході дослідження теоретично обґрунтовано, що політико-правова обізнаність 

керівника в системі освіти є невід’ємною складовою його політичної культури, що, у свою 

чергу, в сучасних умовах стає не лише світоглядною характеристикою особистості, а й 

важливою соціальною та фаховою властивістю суб’єкта освітньої системи. Оскільки 

формування цього явища перебуває у тісному взаємозв’язку з розвитком громадянсько-

політичної компетентності, політико-правові знання можна розглядати як елемент когнітивної 

компоненти професійної компетентності керівника у системі освіти.  



За результатами наукового пошуку здійснено обґрунтування та визначено сутність 

професійного іміджу керівника. Встановлено та розкрито взаємозв’язок та взаємообумовленість 

професійного іміджу та управлінської культури менеджера. Обґрунтовано структурні 

компоненти професійної культура керівника: когнітивний (система знань про управління 

сучасною школою), діяльнісний (вміння та навички ефективного управління), особистісний 

(система професійних та особистісних якостей сучасного керівника ЗЗСО), мотиваційний 

(система мотивів управлінської діяльності). 
   

3.Підготовка та участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, 

семінарах, форумах тощо регіонального рівня 

Протягом року організували і провели  

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасни 

ків 

Форма підведення 
підсумків 

1. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Остапйовський І.Є. 
 

 «Компетентнісна модель 
викладача вищої школи. 
Демаркація меж 
творчості та вимог нової 
інформаційної доби» 
(круглий стіл) 

30 січня 47 Виступи  
Сташенко М. О. 
Остапйовський І.Є. 
Рудь О. В. 
Прийняття 
резолюції 

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

«Релігійний компонент в 
освітньому менеджменті: 
новітня стратегія 
співпраці МОН України 
з церквами та 
релігійними 
організаціями»  
(круглий стіл) 

01 
березня 

25-30 Презентація 
напрацювань. 
Публікація на сайті 
ВІППО 

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

«Розвиток правової 
культури педагогічних та 
керівних кадрів освіти 
засобами педагогічної 
атестації в умовах 
реалізації Закону 
України «Про освіту» та 
Концепції нової 
української школи» 
(круглий стіл) 

13 
березня 

67 Виступи: 
Сташенко М. О. 
Лук’янчук Г. Я. 
Корнейко А. О.  
Турчик І. В.  
 Підготовка 
резолюції. 
Публікація на сайті 
ВІППО 

4. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
відділ ЗНО та 
моніторингових 
досліджень, 
Корнейко А. О. 
 

 «Науково-методичні 
засади типового 
алгоритму організації  та 
провдення локальних 
моніторингових 
досліджень якості 
освіти» (науково-
методичний семінар для 
керівників ЗЗСО та 

11 квітня 
 

45 Виступи: 
Сташенко М. О. 
Вознюк В. С. 
Корнейко А. О.,  
Лук᾽янчук Г. Я. 
Турчик І. В. 
Публікація на сайті 
ВІППО 



представників ОТГ) 
5. Кафедра 

менеджменту 
освіти 
Корнейко А. О. 
 

 «Політологічна 
пропедевтика – шлях до 
формування 
громадянсько-політичної 
компетентності педагога»  
(науково-методичний 
семінар) 

19 квітня   
 
 

25 Виступи:  
Корнейко А. О. 
Вознюк В. С. 
Лук᾽янчук Г. Я. 

Остапйовський І. Є. 
Напрацювання 
практичних 
рекомендацій щодо 
дослідження 
сформованості 
громадянсько-
політичної 
компетентності 
вчителя НУШ 

6. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Рудь О. В 

  «Підготовка практико-
орієнтованих наукових 
продуктів за 
результатами науково-
дослідної теми 
Волинського ІППО» 
(відкрита дискусія). 

13 травня Більше 
20 

Виступ. Публікація 
на сайті ВІППО 

7. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Сташенко М. О. 
 

«Формування 
професійної культури 
керівника ЗЗСО 
в сучасному освітньому 
середовищі» (обласна 
науково-практична 
конференція) 

16 травня 35 Виступи:  
Сташенко М. О., 
Вознюк В. С., 
Корнейко А. О.  
Лук’янчук Г. Я. 
Остапйовський І. Є., 
Рудь О. В. 
 Турчик І. В.  
Укладання 
збірника матеріалів 
Публікація на сайті 
ВІППО. 

8. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 
Рудь О. В. 

«Реалізація Концепції 
«Нова українська школа» 
в умовах інноваційного 
освітнього середовища» 
(фестиваль інновацій) 

22 травня Більше 
70 

Виступи  
Турчик І. В.  
Рудь О. В.  
 

9. Кафедра 
менеджменту 
освіти 
Корнейко А. О. 

 «Впровадження 
технологій зовнішнього 
оцінювання якості освіти 
в контексті реалізації 
Закону «Про освіту» 
(науково-методичний 
семінар) 

29 
листопада  

36 Обговорення 
проблемних 
питань, 
напрацювання 
практичних 
рекомендацій.  
Презентація 
«Зовнішні оцінні 
технології як 
інструмент 
оцінювання якості 
освіти» Інформація 
на сайт. 



Протягом року взяли участь 

у 1 науково-практичній конференції, 

у 5 круглих столах,  

у 4 наукових семінарах: 

у 3  інших заходах. 

 

1. Експертно-аналітична діяльність:  

Протягом року працівниками інституту здійснено: 

Рецензування:  

2 збірника 

3 відгуки на автореферати 

навчальні програми: 

     1 програма спецкурсу 

7 магістерських робіт 

4 бакалаврські роботи 

1 навчальні та навчально-методичні та методичні посібники: 

2 методичні  рекомендації 

6 методичних розробок 

збірники матеріалів: 

1 інше. 

2.  Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів, 

концепцій, положень тощо 

Програма тренінгу «Серфінг управління як інноваційний ресурс в роботі керівника 

закладу освіти» (укладач Турчик І. В.) 

Програма навчально-методичного семінару «Удосконалення професійних 

компетентностей – шлях до реалізації Концепції «Нова українська школа» (укладачі: Турчик І. 

В., Вознюк В. С, Лук’янчук Г. Я.) 

Методичні рекомендації до семінарів-тренінгів «Мотивація успіху. Креативність, творчий 

потенціал педагога» (упорядник Турчик І. В.) 

Програма семінару-практикуму «Формування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти» 

Сташенко М. О. 

Програма навчального тренінгу «Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність вчителя 

нової української школи» 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 



Програма семінару-практикуму «Релігійний компонент в освітньому менеджменті: 

нормативно-правовий аспект» 

Рудь О. В. 

Програма спецкурсу «Формування медікомпетентностей педагогічних працівників у 

системі післядипломної педагогічної освіти» 

Рудь О. В. 

Програма спецкурсу «Релігійний компонент в освітньому менеджменті ЗЗСО» 

Рудь О. В. 

3. Формування  інформаційної бази даних про наукову діяльність закладу 

 

ІV. Науково-методична діяльність 

1. Форми організації науково-методичної роботи 

№ 
з/п 

ПІБ працівника структурного 
підрозділу 

Кількісний прояв показника 

 Сташенко М. О. 13 

 Вознюк В. С. 3 

 Корнейко А. О. 3 

 Лук’янчук Г. Я 7 

 Остапйовський І.Є. 1 

 Рудь О. В. 14 

 Турчик І. В. 3 

 

Протягом року організовували роботу 2 постійно діючих семінари: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1. Сташенко М. О. «Реалізація 
принципу 
наступності 
при вивченні 
математики – 
необхідна 
умова 
забезпечення 
якості шкільної 
математичної 
освіти» 

9 січня 32 Виступ 
«Наступність в 
математичній 
освіті: 
філософський 
аспект»  

2. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Рудь О. В 

«Медіаосвіта 
як напрям 
освітнього 
процесу 
в закладі 

20 березня 38 Виступ «Науково-
методичні та 
психолого-
педагогічні засади 
впровадження 



дошкільної 
освіти»  

моделі дошкільної 
медіаосвіти. 
Публікація на сайті 
ВІППО 

 
Протягом року організували і провели  4 проблемних семінари: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків  

1. Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О.,  
Лук᾽янчук Г. Я. 
 

 «Зовнішнє 
оцінювання 
якості освіти в 
реалізації 
концепції нової 
української 
школи: 
проблеми та 
перспективи»   

07 лютого 21 Обговорення 
проблемних 
питань, 
напрацювання 
практичних 
рекомендацій 
Презентація 
«Можливості 
використання 
зовнішніх оцінних 
технологій в 
процесі 
забезпечення 
якості освіти» 
Інформація на сайт 

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

«Духовно-
моральний 
компонент 
стратегії НУШ» 
(учителі КДМС) 

17 квітня Більше 35 Укладання 
методичних 
рекомендацій. 
Публікація на сайті 
ВІППО 

3. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Сташенко М. О. 

«Практика 
управління 
закладом освіти» 

12 
вересня 

100 Виступи: 
Сташенко М. О.: 
«Деякі питання 
шкільного 
менеджменту»; 
Вознюк В. С.:  
«Імідж закладу 
освіти і професійна 
культура 
керівника».  
Турчик І. В.: 
«Серфінг 
управління як 
інноваційний 
ресурс в роботі 
сучасного 
менеджера освіти»; 
Корнейко А.О.: 
«Сертифікація 
вчителя як 
складова формули 
НУШ: формат та 
особливості 
реалізації 



пілотного проекту» 
Лук’янчук Г. Я.   
«Директор, на 
якого чекає 
українська школа» 

4. Кафедра 
менеджменту 
освіти, 
Корнейко А. О. 
 

 «Сертифікація 
вчителя як 
складова 
формули НУШ: 
формат та 
особливості 
(у формі 
освітнього 
коворкінгу) 

28 жовтня 34 Корнейко А. О. 
Презентація 
«Сертифікація 
вчителів: 
особливості 
проведення 
пілотного етапу у 
2019 році»  
Обговорення 
проблемних 
питань, 
напрацювання 
практичних 
рекомендацій  

Протягом року працівники кафедри організували і провели  6 семінарів-практикумів: 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків  

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

«Розвиток 
професійної 
компетентності 
вчителів 
КДМС» 

27 серпня 28 Обмін досвідом у 
форматі круглого 
столу. 

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

«Організація та 
проведення 
моніторингових 
досліджень як 
засіб 
оперативного 
управління 
якістю освіти» 

16 жовтня 31 Розробка 
методичних 
рекомендацій 

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

 «Інноваційний 
менеджмент у 
новій 
українській 
школі» 
Управлінські 
студії (для 
директорів 
ЗЗСО)  
смт. Турійськ 

29 жовтня 
 

23 Оцінювальні 
шкали, 
аудиторський 
інструментарій 
(методики оцінки 
якості освіти в 
ЗЗСО) 

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

 «Інноваційний 
менеджмент у 
новій 
українській 
школі» 
Управлінські 
студії (для 

1 листопада 
 

25 Аудиторський 
інструментарій 
(оцінювальні 
шкали, методики 
оцінки якості освіти 
в ЗЗСО) 



заступників 
директорів 
ЗЗСО)  
смт. Турійськ 

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

 «Інноваційний 
менеджмент у 
новій 
українській 
школі» 
Управлінські 
студії (для 
директорів 
ЗЗСО)  смт. 
Турійськ 

9 грудня 
 

25 Зразки 
стратегічного 
планування та 
управління ЗЗСО 

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

 «Інноваційний 
менеджмент у 
новій 
українській 
школі» 
Управлінські 
студії (для 
заступників 
директорів 
ЗЗСО)  
смт. Турійськ 

20 грудня 25 Зразки 
стратегічного 
планування та 
управління ЗЗСО 

 
Протягом року організували і провели  8 семінарів-тренінгів: 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кіль 
кість 

учасників 

Форма підведення 
підсумків 

1. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Рудь О. В 

«Формування 
медіакомпетентносте
й вчителя Нової 
української школи» 
(навчальний тренінг) 

09 січня 37 Тестування 

2. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

«Серфінг управління» 
(Районний семінар-
тренінг для 
заступників 
директорів з 
навчальної роботи 
ЗЗСО Ківерцівського 
р-ну) 

07 лютого 
 

36 1.Самоперевірка 
наявності 
управлінського 
потенціалу. 
2. Опанування 
методів і способів 
управління на основі 
матриці «Решітка 
менеджменту». 
3. Освоєння 
стратегій 
урегулювання 
конфліктів у 
професійно-
управлінській 
взаємодії. 
4. Освоєння правил 



роботи 
демократичного 
керівника. 

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

«Медіаграмотність 
і розвиток 
критичного мислення 
як інструментарій 
захисту від 
маніпулятивного 
впливу 
медіаконтенту»  
(навчальний тренінг) 

14 березня 22 Публікація на сайті 
ВІППО 

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

 «Вчительське 
професійне щастя в 
умовах ОТГ» 
(мінітренінг на базі 
ЗЗСО с. Ратнів 
Луцького району) 

27 березня 43 Угода про творчу 
співпрацю між 
педколективами 
ЗЗСО с. Лаврів та с. 
Ратнів 

5. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

 «Мотиваційний 
аспект в управлінні 
закладом освіти» 
(районний семінар-
тренінг для 
заступників 
директорів з 
навчально-виховної 
роботи ЗЗСО). 
ЗОШ І-ІІ ст. с. 
Скобелка 
Горохівського району 
Волинської області 
 

28 березня  
 

30 1.Ознайомлення із 
процедурою 
визначення 
структури мотивації 
трудової діяльності 
та ступеня мотивації 
досягнення (формула 
мотивації). 
2. Опанування 
способів розв’язання 
проблемних 
управлінських 
ситуацій за 
допомогою методу 
«Шість капелюхів 
Едварда де Боно». 
 

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

«Формування 
медіакомпетен 
тностей 
у Державному 
стандарті НУШ»  

30 травня 23 Виступи. 
Презентація. 

Виконання тестових 
завдань Публікація 

на сайті ВІППО 
7. Кафедра 

менеджменту 
освіти, 
Лук’янчук Г. Я. 
(спільно з 
Ткачук Н. М.) 

Семінар-тренінг з 
підготовки 
супервізорів з 
сертифікації 
педагогів 

19 вересня 42 Сертифікат  

8. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Турчик І. В. 

 «Серфінг управління 
як інноваційний 
ресурс в роботі 
керівника закладу 
освіти» (районний 
семінар-тренінг для 

12 грудня  
 

32 1.Самоперевірка 
наявності 
управлінського та 
креативного 
потенціалів. 
2. Опанування 



керівників ЗЗСО). 
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. І. 
Я. Франка м. Горохів 
Волинської області 

способів розв’язання 
проблемних 
управлінських 
ситуацій за 
допомогою методу 
«Шість капелюхів 
Едварда де Боно». 
3. Опанування 
методів і способів 
управління на основі 
матриці «Решітка 
менеджменту». 
4. Дослідження 
можливості 
керівників 
ефективно 
працювати в умовах 
НТП. 

Протягом року  провели .майстер-класи: 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва 
заходу 

Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

Протягом року працівники Інституту провели 2 інструктивно-методичні  наради: 
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

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

Науково-
методичний 
супровід 
Всеукраїнського 
конкурсу 
"Учитель року - 
2019 з предметів 
ДМС» 

22 січня 16 Програма 
проведення 

фестивалю уроків 

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

«Викладання 
КДМС та 
інтеграція 
християнських 
біблійних 
цінностей у 
шкільні 
предмети» 

 17 вересня 19 Вироблення 
методичних 

рекомендацій 

Протягом року організували і провели 3 засідання школи молодого педагога 

(вихователя, психолога, керівника закладу освіти) тощо 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

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

«Професійний 
саморозвиток 
учителя 
математики в 
неперервній 
педагогічній 

15 січня  Виступи 



освіті» (школа 
фахов. майстерн.) 

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

«Релігійний 
компонент в 
освітньому 
менеджменті» 
(ШМП) 

21 лютого 19 Тестування 

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

«Релігійний 
компонент в 
освітньому 
менеджменті» 
(ШМП) 
«Стратегії 
створення 
освітнього 
середовища  
для набуття 
учнями  
духовно-
моральних 
компетентностей» 

29 жовтня 21 Тестовання 

           Вознюк В.С. протягом року  серед інших заходів організував і провів  заняття школи 
освітнього менеджменту керівників закладів освіти Поромівської ОТГ Іваничівського району 
 

№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підведення 
підсумків 

1. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Заняття у формі 
проблемного 
семінару з 
теми: 
«Інноваційна  
діяльність у 
закладі освіти 
як складова 
розвитку 
професійної 
компетентності 
педагогів» 

27 березня 38  Проведено 
спеціальне 
тестування  
керівників закладів 
освіти та педагогів 
– учасників 
семінару з теми їх 
розуміння та 
готовності до 
інноваційної 
діяльності 

2. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Заняття у формі 
семінару-
практикуму з 
теми: 
«Формування 
професійної 
компетентності 
керівників 
закладів освіти 
в умовах 
децентралізації 
влади та 
функціонування 

11 червня 31  Вироблена 
методика 
«Здатність бути 
лідером в умовах 
реформування 
освіти» 



об’єднаних 
територіальних 
громад» 

3. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Вознюк В. С. 

Заняття у формі 
проблемного 
семінару з 
теми: 
«Управління 
професійним 
розвитком 
педагогів в 
умовах 
реалізації 
Концепції 
«Нова 
українська 
школа» 

30 серпня 34  Засоби 
діагностики 
перевірки їх знань 
основних 
положень 
Концепції. 
Методичні 
рекомендації 
стосовно 
підвищення 
педагогами рівня 
викладання основ 
наук в нових 
умовах. 

Протягом року провели 3 інші заходи  
№ 
з/п 

Підрозділ, 
відповідальний 

Назва заходу Дата 
проведення 

Кількість 
учасників 

Форма підведення 
підсумків 

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

Фестиваль 
уроків КДМС (у 
співпраці із 
методистами 
Р(М)МК, 
працівниками 
ОТГ) 

січень  Визначення 
переможців 

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

Обласний етап 
ХІV 
Всеукраїнського 
конкурсу 
«Учитель року з 
предметів 
духовно-
морального 
спрямування – 
2019» 

01-02 
березня 

Більше 25 Визначення 
переможця і 

лауреатів 

3. Кафедра 
менеджменту 
освіти,  
Рудь О. В 

«Медіаосвіта та 
медіаграмотність 
вчителя Нової 
української 
школи» 
(Секційне 
заняття) 

29 серпня Більше 100 Вироблення 
методичних 
рекомендацій 

2. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників тощо 

У співпраці із методистами Р(М)МК, працівниками ОТГ організація і проведення 

фестивалю уроків курсів духовно-морального спрямування (ЗЗСО Волинської обл.). 

Січень, Рудь О. В. 



Підготовка і проведення (члени оргкомітету та журі) обласного етапу ХІV Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2019» з предметів духовно-морального спрямування»  

 01-02 березня, Сташенко М. О.,  Рудь О. В., ВІППО 

3. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

- Форми роботи 

Підготовка до участі (члени оргкомітету) волинських школярів у ХІІ Всеукраїнській 

олімпіаді  «Юні знавці Біблії».  

19-20 квітня; 24 травня, Сташенко М. О., Рудь О. В. ,  

Національний Університет «Острозька академія» 

- Форми роботи: Сташенко М. О., Рудь О. В. - робота в складі оргкомітету та журі 

всеукраїнської олімпіади. Розробка завдань, укладання тестів для різних вікових категорій 

учнів, консультування педагогів. XІІ Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії» проходила 

під загальною темою «Слово про Слово». Конкурсна програма Олімпіади складалася із 

письмового (усного) тесту; презентації творчих робіт та дослідження Святого Письма; 

тлумачення відомих біблійних віршів й висловів, які стали крилатими; виконання пісні (вірша, 

розповіді, гри на музичному інструменті тощо ).  

У ХІІ Всеукраїнській олімпіаді  «Юні знавці Біблії» за результатами аналізу матеріалів, 

поданих на Олімпіаду, допущено до участі 368 учасників: діти дошкільного віку, учні 1-11 

класів ЗЗСО і ПТО та студенти ВНЗ України із 16 областей України. Серед них 48 школярів з 

Волинської області. Вибороли 3-перших, 2- других, 4- третіх місця, нагороджені дипломами, 

грамотами та подяками за перемоги у конкурсних номінаціях.  

 

V. Навчально-методична діяльність 

1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 

педагогічних працівників 

Навчальний процес забезпечували:  

Організація курсів підвищення кваліфікації учителів курсів морально-духовного 

спрямування (ВІППО: 15.04 - 26.04 –  33 слухача). 

Навчальний процес забезпечували:  

–  10 працівників кафедр (з них:1 доктор наук, професор, 7 кандидатів наук, доцентів і 2 

старші викладачі); 

––  1 ВІППО (к.і.н., доцент, ректор) 

–   3 член координаційної робочої групи представників ВРЦ і працівників освіти.  

Квітень, Рудь О. В. 



Консультування керівників та педагогів навчальних закладів Волинської області (за 

запитами) та індивідуальне консультування педагогів під час проходження ними курсів 

підвищення кваліфікації. 

Навчально-методичне забезпечення: 

всього проведено атестаційних курсів підвищення кваліфікації керівних і 
педагогічних кадрів 
з них:  

 

очної форми  1 група 
очно-дистанційної форми  2 групи 

дистанційної форми  
проведено тематичних (проблемних) курсів підвищення кваліфікації  
проведено авторських курсів  
проведено тренінг-курсів   
проведено інших форм підвищення кваліфікації  
 

Кількість груп /слухачів курсів, які враховують 
вимоги підготовки до нової української школи, за 
категоріями: 

Кількість груп Кількість 
слухачів 

Директори (заступники директорів)   

Вчителі початкових класів   

Практичні психологи та соціальні педагоги   

Вчителі ….(іноземних мов, фізичної культури тощо)   

тематичні/авторські   

Інше   

2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання, 

самоосвіти тощо 

Розробка та оновлення навчально-методичних комплексів для дистанційного навчання. 

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», «Міжконфесійні 

специфіка християнської етики», для очно-дистанційної форми навчання.  

Протягом року, Рудь О. В. 

 

VІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 

1. Координація  дослідно-експериментальної роботи:  

 а) всеукраїнського рівня 

№ 
з/
п 

Тема 
дослідження 

Навчальний 
заклад 
(навчальні 

 Науковий 
керівник, 
координатор 

Наказ, 
яким 
затверджен

Очікувані 
результати 



заклади), ПІБ 
відповідального 
виконавця 

ІМЗО о експе-
римент, 
строки 
проведення 

 «Стандартизац
ія наскрізної 
соціально-
психологічної 
моделі 
масового 
впровадження 
медіаосвіти у 
вітчизняну 
педагогічну 
практику» 
 

1. КЗ «Луцький 
навчально-
виховний 
комплекс 
“Загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 22 – 
ліцей Луцької 
міської 
ради» (Вінник 
Тетяна 
Костянтинівна) 
2. Опорний заклад 
навчально 
виховний 
комплекс 
«Колківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів – ліцей» 
Маневицького 
району Волинської 
області (Клепанчу
к Оксана 
Володимирівна) 
3. Залізницький 
навчально-
виховний 
комплекс 
«Загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів – дитячий 
садок» 
Любешівського 
району Волинської 
області (Данилик 
Руслана Петрівна) 

Науковий 
керівник 
експерименту
: 
Любов 
Антонівна 
Найдьонова,  
доктор 
психологічни
х наук, член-
кореспондент 
Інституту 
соціальної та 
політичної 
психології 
НАПН 
України 
(Координатор
: Рудь О.В.) 

  

Наказ МОН 
України від 
18 серпня 
2017 року  

№ 1199 
 

2017-
2022рр. 

 
 
 

Підвищення 
медіакомпетен 
тності педагогів. 
Підвищення 
Рівня медіаграмо-
тності суб’єктів 
освітнього 
процесу 
Стратегія 
підготовки 
педагогічних 
колективів і 
батьків до 
впровадження 
медіаосвітніх 
інновацій 
Апробація 
стандартизованих 
діагностичних 
методик 
всеукраїнського 
експерименту. 
Корекція 
 методичної 
роботи 
формування 
медіагігієни 
учасників ДЕР. 

б) регіонального рівня 

з/
п 

Тема 
дослідж
ення 

Навчал
ьний 
заклад 

Наказ, 
яким 
затверд
жено 
експери 
мент 

Науко
вий 
керівн
ик 
(ПІБ, 
посада
, наук. 
ст., 
вчене 
званн

Науков
ий 
консуль 
тант 
(ПІБ, 
посада, 
вчене 
звання) 

Директо
р 
експери
менталь
ного 
ЗНЗ 
(ПІБ) 
 

Термін 
проведен
ня; етап 
експерим
енту 
терміни 

Стислий 
зміст 
результатів 
за рік (2-3 
речення) 



я) 
1. «Управ

ління 
проце-
сом 
мораль
но-
духовно
го 
вихован
ня учнів 
в 
умовах 
інновац
ійного 
освітнь
ого 
середо-
вища» 

КЗ 
«Луцьк
ий 
навчаль
но-
виховни
й 
комплек
с 
«Загаль
ноосвіт
ня 
школа 
І-ІІ ст.  
№10 – 
професі
йний 
ліцей 
Луцької 
міської 
ради» 

Наказ 
управлін
ня 
освіти і 
науки 
Волинсь
кої 
облдерж
адмініст
ації № 
05 від 
05.01. 
2016 

Возню
к 
Василь  
Степан
ович, 
доцент 
кафедр
и 
менед
ж-
менту 
освіти, 
кандид
ат 
політи
чних 
наук, 
доцент 

Ткачук 
Надія  
Михайлі
вна, 
прорект
ор з 
наукової 
роботи 
ВІППО, 
кандида
т 
педагогі
чних 
наук, 
доцент 
 
 

Михаль
чук Олег 
Євгено 
вич 

Вересень 
2015 р. - 
червень 
2020 р.; 
ІІІ етап -
червень 
2019 р.- 
червень 
2020 р. 

На другому 
(формуваль
ному) етапі 
Апробована 
структурно-
функціональ
на модель 
управління 
процесом 
морально-
духовного 
виховання 
сприяє зміні 
мети усієї 
освітньої 
діяльності 
школи, 
спонукає 
вчителя до 
творчого 
пошуку, 
позитивно 
впливає на 
рівень 
успішності 
учнів, 
значно 
підвищує 
інтерес до 
закладу 
замовників 
освітніх 
послуг. 
Результатом 
впроваджен
ня новітніх 
технологій 
управління 
цим 
процесом  
є також 
зростання  
активності 
школярів у 
творчій 
діяльності, 
участі в 
олімпіадах 
різного 
рівня, 
роботі 



органів 
учнівського 
самоврядува
ння. 
 

 «Розвит
ок 
соціаль
ної та 
пізнава
льної 
активно
сті 
школярі
в 
шляхом 
впровад
ження 
акмеоло
гічних 
техноло
гій»  
 

КЗ 
«Луцьк
ий 
ліцей 
Луцької 
міської 
ради 
Волинс
ької 
області
» 
 

Наказ 
управлін
ня 
освіти, 
науки та 
молоді 
Волинсь
кої ОДА 
від 05. 
07. 2016 
р. № 386  

Лук’ян
чук Г. 
Я., ст. 
викл. 
кафедр
и 
менед
жмент
у 
освіти 

Корнейк
о А. О., 
кандида
т 
історичн
их наук, 
доцент 

Дудич 
Анатолі
й 
Микола
йович 

Травень 
2016 р. – 
червень 
2021 р. 

(ІІ 
формувал

ьний) 
 

Проведено 
апробацію 
моделі 
розвитку 
соціальної і 
пізнавальної 
активності 
учнів; 
діагностику 
рівня 
професійног
о розвитку 
педагогів і 
особистісно
го розвитку 
учнів; 
систематизо
вано 
аналітичні 
матеріали 
результатів 
моніторингу 
рівня 
соціальної і 
пізнавальної 
активності 
учнів. 

 Формув
ання 
корпора
тивної 
культур
и 
навчаль
ного 
закладу 
в 
умовах 
інновац
ійного 
освітнь
ого 
простор
у 

КЗ 
«Луцьк
ий НВК 
№ 26 
Луцької 
міської 
ради 
Волинс
ької 
області
» 

Наказ 
управлін
ня 
освіти, 
науки та 
молоді 
Волинсь
кої ОДА 
№710 
від 29 
грудня 
2016 р. 

Турчи
к 
Ірина 
В’ячес
лавівн
а, 
доцент 
кафедр
и 
менед
жмент
у 
освіти 
ВІПП
О, 
кандид
ат 
еконо
мічних 
наук, 

Андрейч
ин 
Світлана 
Ростисл
авівна, 
завідува
ч центру 
практик
ної 
психоло
гії і 
соціальн
ої 
роботи 
ВІППО; 
Матвійч
ук Ольга 
Степані
в 
на, 

Леуш 
Іван 
Олексан
дрович, 
вчитель-
методис
т  

Листопад 
2016 р. – 
серпень 
2021 р.;  
ІІ етап – 
вересень 
2017 р. – 
червень 
2020 р. 
(формува
льний) 

Апробовано 
теоретичну 
модель 
корпоративн
ої культури 
у метафорі 
«Дерева» та 
структурну 
модель 
«Багатошар
ова 
цибулина». 
Проведено 
комплексну 
оцінку стану 
корпоративн
ої культури 
закладу 
освіти та 
окремих її 



доцент завідува
ч центру 
практич
ної 
психоло
гії і 
соціальн
ої 
роботи 
управлін
ня 
освіти 
Луцької 
міської 
ради 

складових.  
Проведено 
систему 
постійно 
діючих 
проблемних 
семінарів та 
науково-
практичного 
семінару з 
елементами 
тренінгу.  
Результати 
роботи 
семінарів 
знайшли 
відображенн
я в 
методичній 
розробці. 

 «Націон
альне 
вихован
ня 
особист
ості в 
умовах 
полікул
ьтурног
о 
середов
ища» 
 

КЗ 
«Луцьк
а 
загальн
оосвітн
я школа 
І-ІІІ 
ступені
в №19 
Луцької 
міської 
ради 
Волинс
ької 
області
» 
 

Наказ 
обласно
го 
управлін
ня 
освіти і 
науки 
Волинсь
кої ОДА 
№ 652 
від 
10.11.20
17 р  

Лук’ян
чук Г. 
Я., ст. 
викл. 
кафедр
и 
менед
жмент
у 
освіти 

Корнейк
о А. О., 
кандида
т 
історичн
их наук, 
доцент 

Масини
к 
Анжела 
Віталіїв
на 

Вересень 
2017 – 
червень 
2022 року 
(ІІ 
формувал
ьний) 
 
 

Розроблено 
та 
апробовано 
модель 
національно
го 
виховання 
здобувача 
освіти; 
обгрунтован
о 
психолого-
педагогічні 
умови 
здійснення 
національно
го 
виховання 
особистості; 
розроблено 
модель 
професійног
о розвитку 
педагога;  
підготовлен
о методичні 
рекомендаці
ї щодо 
національно
го 
виховання 
особисості 



школяра в 
умовах 
полікультур
ного 
середовища 

 «Впров
адженн
я 
дистанц
ійної 
освіти в 
умовах 
інновац
ійного 
освітнь
ого 
середов
ища 
вечірнь
ої 
(змінної
) 
школи» 

КЗ 
«Луцьк
а 
вечірня 
(змінна) 
школа» 
Луцької 
міської 
ради 
Волинс
ької 
області 

Наказ 
управлін
ня 
освіти, 
науки та 
молоді 
Волинсь
кої 
обласної 
державн
ої 
адмініст
рації від 
10.11.20
17 №652  

Лук’ян
чук Г. 
Я., ст. 
викл. 
кафедр
и 
менед
жмент
у 
освіти 

Корнейк
о А. О., 
кандида
т 
історичн
их наук, 
доцент; 
Оксеню
к І. Л., 
методис
т відділу 
навчаль
но-
методич
ного 
забезпеч
ення та 
дистанці
йної 
освіти 
забезпеч
ення 

Левченк
о Юрій 
Іванович 

Вересень 
2017 р.– 
вересень 
2022р. 
(ІІ 
формува 
льний) 

Створено 
навчально-
методичний 
комплекс з 
усіх 
навчальних 
предметів та 
здійснено їх 
апробацію. 
Підготовлен
о збірку 
матеріалів 
дослідно-
експеримент
альної 
діяльності 
(Курносова 
Т.М.) 

 «Духов
но-
мораль
не 
вихован
ня як 
фактор 
формув
ання 
життєви
х 
компете
нтносте
й 
школярі
в» 

Столин-
сько-
Смоляр
-ська 
гімназія 
Рівненс
ької 
ОТГ 
Волин-
ської 
області 

Наказ 
управлін
ня 
освіти і 
науки 
Волин 
ської 
облдерж 
адмініст
ації від 
 

Рудь 
О.В., 
ст. 
виклад
ач 
кафедр
и 
менед
ж 
менту 
освіти 
ВІПП
О 

Сташенк
о М. О., 
завідува
ч 
кафедри 
менедж
менту 
освіти 
ВІППО, 
к.ф.-
м.н., 
доцент 

Лопошу
к Олена 
Сергіївн
а 
директо
р, спеціа 
ліст 
першої 
кваліфік
аційної 
категорії
. 
 
 

Вересень 
2017 р.– 
вересень 
2022р. 
Завершен
ня І етапу 
(діагност
ико-
конце-
птуаль 
ний) –– 
вересень 
2018 р. 
Початок 
реалізації 
ІІ етапу 
ДЕР 

Реалізація ІІ 
формувальн
ого етапу. 
Розробка 
моделі з 
реалізації 
проблеми 
ДЕР. 
Виконання 
програми та 
плану 
заходів ІІ 
етапу ДЕР. 
Ухвалені 
відповідні 
управлінські 
рішення 

 

 

 

 

 

 



VІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону 

№ 
з/п 

Формування єдиного освітнього інформаційного простору 
регіону 

Кількісний 
прояв 

показника 
1 кількість розроблених цифрових ресурсів, а саме (за видами 

ресурсів): 
35 

2 електронні документи   

3 інформаційні системи   

4 електронні дидактичні демонстраційні матеріали  26 

5 комп'ютерний тест  7 

6 кількість діючих віртуальних педагогічних спільнот 2 

7 кількість діючих освітніх Інтернет-клубів  

8 кількість інших форм дистанційної освіти 
з них: 

 

 

1. Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього простору регіону 

Створення і наповнення медіаконтенту соціальної фейсбук-групи: Дискусійна панель 

«Актуальні питання освітнього менеджменту» 

https://www.facebook.com/groups/200402174034840/?ref=bookmarks 

Протягом року, 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 

Поповнення відеотеки документальних фільмів із теми «Синтез наукової та релігійної 

картин світу». 

Протягом року, Рудь О. В. 

Кількість матеріалів, кількість новин-8  

36 на сайті «Християнська етика на Волині»; більше 300-постів. 

Робота сайту ВІППО. Кількість матеріалів, кількість новин 
07 лютого - «Обласний проблемний семінар «Зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти в 

реалізації концепції нової української школи: проблеми та перспективи» 
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2552 

16.05 - Обласна науково-практична конференція «Формування професійної культури керівника 
ЗЗСО в сучасному освітньому середовищі» http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2683 

30.05 - «Формування медіакомпетентностей у Державному стандарті НУШ» 
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2707 

01.03 - Круглий стіл «Релігійний компонент в освітньому менеджменті: новітня стратегія 
співпраці МОН України з церквами та релігійними організаціями» 
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2582  

https://www.facebook.com/groups/200402174034840/?ref=bookmarks
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2552
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2683
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2707
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2582


14.03 - Навчальний тренінг «Медіаграмотність і розвиток критичного мислення як 
інструментарій захисту від маніпулятивного впливу медіаконтенту» 
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2600 

20.03- «Медіаосвіта як напрям освітнього процесу в закладі дошкільної освіти» 
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2629 

22.03 - Сьома міжнародна науково-методична конференція «Сучасний простір медіаграмотності 
та перспективи його розвитку»  http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2612 

29.03 -  «Учитель (вихователь) року з предметів духовно-морального спрямування - 2019» 
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2621 

2. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток 

віртуальних педагогічних спільнот 

Створення, адміністрування і наповнення медіаконтенту соціальної фейсбук-групи: 

Дискусійна панель «Актуальні питання освітнього менеджменту» 

Протягом року, Сташенко М. О.,  Рудь О. В. 

 

IХ. Міжнародна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти 

1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 

Friedrich Naumann Foundation Ukraine and Belarus. Участь у тренінгах і навчальних 

семінарах  

15-17 серпня, Рудь О. В., Львів 

Deutsche Welle Akademie . Участь у тренінгах, науково-практичних конференціях 

 Протягом року, Сташенко М. О. Рудь О. В. 

 

Х. Моніторинг якості освіти регіону 

1. Моніторинг освітньої діяльності: 

Зазначити результати 

а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях;  

Участь у заходах з презентації Національного звіту щодо результатів міжнародного 

дослідження освіти PISA-2018 (Programme for International Student Assessment) (м. Київ). 

03 - 04 грудня, Корнейко А. О. 

ХІІ. Інформаційно-видавнича діяльність 

1. Виставкова діяльність 

Участь у ХХІV обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки 

педагогів Волині»  

Сташенко М. О., Рудь О. В.,Турчик І. В. 

http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2600
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2629
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2612
http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2621


Формування професійної культури керівника ЗЗСО в сучасному освітньому середовищі : 

зб. наук. праць (з ел. додатком) / упорядн. М. О. Сташенко. – Луцьк :ВІППО, 2019. – 88 с. 

  (Сташенко М. О., Диплом ІІ ступеня Наказ від 29.03.2019 р. № 166). 

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

2019 з предметів духовно-морального спрямування» : На допомогу вчителю (з ел.додатком) / 

упоряд./вступ О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2019. – 108  с. 

Інтегрування біблійних засад і духовно-морального компоненту до змісту навчальних 

дисциплін НУШ : Серія «Бібліотека вчителя» / упорядн. Рудь О. В. – Луцьк : ВІППО, 2018. – 96 

с. 

  (Рудь О. В. Диплом ІІІ ступеня Наказ від 29.03.2019 р. № 166). 

Організаційна культура як інструмент педагогічного менеджменту. Збірка тестових 

завдань для слухачів курсів підвищення кваліфікації Волинського ІППО / укладач І. В. Турчик. 

– Луцьк: Друк-Формат, 2018. – 60 с.  

Збірка матеріалів психолого-педагогічних тренінгів «Формування емоційного інтелекту 

педагога. Конфліктостійкість» / упорядн. І. В. Турчик. – Луцьк: Друк-Формат, 2018. – 96 с.  

(Турчик І. В., Диплом ІІІ ступеня Наказ від 29.03.2019 р. № 166). 

2. Видавнича діяльність за рік 

Працівники Інституту протягом року підготували та опублікували 39 наукових та 

науково-методичних праць 

 

Публікації  працівників кафедри (лабораторії, відділу, центру) 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я по батькові Кількість публікацій Педагогічний 
пошук 

 Сташенко М. О. 9 2 
   Вознюк В. С. 7  
 Корнейко А. О. 5 1 
 Лук᾽янчук Г. Я. 3 1 
 Остапйовський І.Є. 2  
 Рудь О. В.  8 1 
 Турчик І. В. 5  

 
Видавнича діяльність відділу..... (кафедри лабораторії, центру) за 2019 рік 

 

Інформаційно-видавнича діяльність Кількісний прояв 
показника 

всього підготовлено до друку видань  
з них: 

37 

монографії  1       

підручники  

посібники  



навчально-методичні комплекси 1 

програми  

методичні рекомендації 2     

буклети  

наукові статті 28 

методичні статті 4     

інше 1      

 
Список публікацій (П.І.Б., назва, вихідні дані у запропонованій послідовності). 

Монографії 

Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти 

(теоретико-прикладний аспект): колективна монографія / за заг. ред. П. С. Олешка, Н. М. 

Ткачук, Луцьк. КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2019. 308 с. 

навчально-методичні комплекси  

Рудь О. В., Сташенко М. О. Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність сучасного 

вчителя Нової української школи : навчально-методичний комплекс / укладачі: Рудь О. В., 

Сташенко М. О., Луцьк. ВІППО, 2019. – 92 с. 

Рудь О. В., Сташенко М. О. 

методичні рекомендації 

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

2019 з предметів духовно-морального спрямування»: на допомогу вчителю (з ел. додатком) / 

упоряд./вступ О. В. Рудь, Луцьк. ВІППО, 2019. 108  с. 

Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Методичні рекомендації до семінарів-тренінгів «Мотивація успіху. Креативність, 

творчий потенціал педагога» / упорядн. І. В. Турчик, Луцьк. Друк-Формат, 2019.  52 с.  

Турчик І. В. 

наукові статті 

Сташенко М. О. Нормативно-правові засади,  стан та перспективи впровадження 

медіаграмотності в освітню діяльність: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності 

керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти 25.04.2019», 

Харків, 2019. С. 215-2017. 

Сташенко М. О. Співвідношення між стратегіями та техніками управлінської діяльності. 

Формування професійної культури керівника ЗЗСО в сучасному освітньому середовищі: зб. 

наук. праць (з ел. додатком)  / упорядн. М. О. Сташенко,  Луцьк. ВІППО, 2019.  С. 4 – 14. 



Сташенко М. О., Рудь О. В. Медіаінформаційна грамотність у післядипломній 

педагогічній освіті. Педагогічний пошук. № 3, 2019. С.29 – 32 

Сташенко М. О. Стратегії й техніки управління ЗЗСО: зб. наук.пр. Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища 

післядипломної освіти», Луцьк. ВІППО, 2019. С.172-177. 

Сташенко М. О., Трачук Т. В. Михайло Пилипович Кравчук у процесі наукової 

популяризації 20-х років ХХ ст. Педагогічний пошук. № 4, 2019. С. . 

Сташенко М. О., Рудь О. В. Формування медіакомпетентності у системі післядипломної 

педагогічної освіти: зб. нук. пр. Міжнародної інтернет-конференції «МEDIAосвіта: 

міжнародний досвід, практика, перспективи» (14 листопада 2019 року)  КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти» спільно з Академією української преси та Державною установою 

освіти «Академія післядипломної освіти» (м. Мінськ) (в друці). 

Сташенко М. О. Організаційні стратегії управління закладом освіти. Професійний 

розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти (теоретико-

прикладний аспект): колективна монографія / за заг. ред. П. С. Олешка, Н. М. Ткачук, Луцьк. 

КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2019.  С. 205-213. 

Вознюк В. С. Особливості розвитку системи освіти у Великобританії. Актуальні проблеми 

регіональних досліджень: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (м. Луцьк, 13-14 грудня 2018 р.) / за ред. В.Й. Лажніка, Луцьк. Вежа-Друк, 2018.  С. 

245 – 248. 

Vozniuk Evgenia, Vozniuk Vasyl. Ukrainian-Polish Relations: Challenges and Perspectives. 

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Луцьк. 

Вежа-Друк, 2018. № 5(378).  С. 3 – 8. 

Вознюк В. С. Роль медіа педагогіки у вихованні особистості. Міжнародні та регіональні 

системи: актуальні питання міжнародних відносин і регіональних студій: зб. тез Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 17 трав. 2019 р.)/ за ред. В.Й. Лажніка та С.В. Федонюка,  Луцьк. 

Вежа-Друк, 2019.  С. 102-103. 

Вознюк В., Вознюк Є. Головні і керуючі складові гібридної війни. Інформаційна війна як 

новий вимір геополітичної ривалізації: зб. тез ІІ Міжнародної наук.-практ. конф.(м. Луцьк, 3-4 

червня 2019 р.), Луцьк, 2019.  С. 6-8. 

Вознюк В. С. Реформа освіти і сучасні тенденції формування іміджу школи та професійної 

культури її керівника. Формування професійної культури керівника ЗЗСО в сучасному 

освітньому середовищі: зб. наук. праць (з ел. додатком) / упорядн. М. О. Сташенко, Луцьк. 

ВІППО, 2019. С.14 – 26; 



Вознюк В. С. Формування професійної культури директора школи і його професійного 

іміджу. Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної 

освіти (теоретико - прикладний аспект): колективна монографія / за заг. ред. П. С. Олешка, Н. 

М. Ткачук, Луцьк. КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2019.  С.224 – 233;     

Вознюк Василь. Етнополітична ситуація Польщі на початку ХХІ століття. Україна та 

Польща: минуле, сьогодення, перспективи: збірник наукових праць за матеріалами 

міжнародного семінару (м. Луцьк, 7-10 листопада 2019 р.), Луцьк. Вежа-Друк, 2019.  С. 63-72. 

Корнейко А. О. Громадянсько-політична компетентність в структурі політико-правової 

культури сучасного менеджера освіти. Формування професійної культури керівника ЗЗСО в 

сучасному освітньому середовищі: зб. наук. праць (з ел. додатком) / упорядн. М. О. Сташенко, 

Луцьк. ВІППО, 2019. С. 39-44. 

Корнейко А. О. Моніторингова складова в структурі професійної компетентності 

сучасного менеджера освіти. Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища 

післядипломної освіти: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 листопада 2019 р., 

м.Луцьк) / упоряд. : А. М. Луцюк. – Луцьк: Волинський ІППО, 2019. – С.151-153. 

Корнейко А. О. Політико-правова складова громадянської компетентності педагога в 

системі післядипломної освіти. Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього 

середовища післядипломної освіти (теоретико-прикладний аспект) / за заг. ред. П. С. Олешка, 

Н. М. Ткачук, Луцьк. КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2019.  С.213-223. 

Лук’янчук Г. Я. Розвиток управлінської культури керівника закладу освіти в адаптивній 

системі управління: сутність та проблематика. Формування професійної культури керівника 

ЗЗСО в сучасному освітньому середовищі : зб. наук. праць (з ел. додатком) /упорядн. М. О. 

Сташенко. – Луцьк : ВІППО, 2019. – 88 с., ст. 45-54 

Лук’янчук Г. Я. Умови розвитку управлінської культури керівника закладу освіти в 

адаптивній системі управління. Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього 

середовища післядипломної освіти : матеріали всеукр. наук.-практ. Конф. (22-23 листопада 

2019 р., м. Луцьк) / упоряд. : А. М. Луцюк. – Луцьк : ВІППО, 2019. С. 159-161 

Лук’янчук Г. Я. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського про рушійні фактори 

розвитку особистості школяра. Науково-методичний вісник  «Педагогічний пошук» № 1 (10), 

2019,  Луцьк.  С. 31-33 

Остапйовський І. Проблема професійного вигорання викладачів закладів вищої освіти. 

Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський та національний вимір: Матеріали ІУ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  (28 -29 травня 2019 

року) / за заг. ред. А. В. Лякішевої. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2019. С 196 – 198. 



Остапйовський І. Самоменеджмент як важлива складова неперервної освіти педагогів. 

Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти 

(теоретико-прикладний аспект): колективна монографія / за заг. ред. П. С. Олешка, Н. М. 

Ткачук, Луцьк. КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2019.  С. 233 – 241. 

Рудь О. В.  Аксіологічний аспект управлінської культури керівника. Формування 

професійної культури керівника ЗЗСО в сучасному освітньому середовищі : зб. наук. праць (з ел. 

додатком) / упорядн. М. О. Сташенко. – Луцьк :ВІППО, 2019. – С. 63-73 

Рудь О. В. Медіаосвіта та медіаграмотність як освітні категорії. Розвиток інформаційної 

компетентності та медіаграмотності керівника Нової української школи в умовах 

післядипломної педагогічної освіти: ел. зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції (25.04.2019), Харків, 2019.  С. 209-2011. 

Турчик І. В. Модель корпоративної культури сучасного закладу освіти в умовах 

інноваційного освітнього середовища. Реалізація Концепції «Нова українська школа» в умовах 

освітнього інноваційного середовища: зб. матеріалів фестивалю інновацій/ упорядн. Н. А. 

Поліщук, Луцьк, ВІППО, 2019.  С. 29-37. 

Турчик І. В. Формування та розвиток корпоративної культури закладу загальної середньої 

освіти: управлінський аспект. Формування професійної культури керівника ЗЗСО в сучасному 

освітньому середовищі: зб. наук. праць (з ел. додатком) / упорядн. М. О. Сташенко, Луцьк. 

ВІППО, 2019. С. 74-85. 

Турчик І. В. Корпоративна культура закладу загальної середньої освіти як управлінська 

проблема. Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної 

освіти»: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 листопада 2019 р., м. Луцьк) / упорядн. 

А. М. Луцюк, Луцьк.  ВІППО, 2019.  С. 179-184. 

Турчик І. В. Теоретико-методологічні засади формування корпоративної культури закладу 

загальної середньої освіти в умовах інноваційного освітнього середовища. Економічні науки. 

Серія «Економіка та менеджмент»: зб. наукових праць, Луцьк. ЛНТУ, 2019 (в друці).  

методичні статті 

Сташенко М. О., Рудь О. В. Принципи викладання курсів  духовно-морального 

спрямування в системі освіти України. Конспекти уроків учасників II (обласного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019 з предметів духовно-морального спрямування» : 

на допомогу вчителю (з ел.додатком) / упоряд./вступ О. В. Рудь, Луцьк. ВІППО, 2019.  С. 5-14. 

Сташенко М. О. Медіаграмотність і розвиток критичного мислення. Захист від 

маніпулятивного впливу медіафейків і пропаганди. Медіаосвіта та медіа-інформаційна 

грамотність сучасного вчителя Нової української школи : навчально-методичний комплекс / 

укладачі Рудь О. В., Сташенко М. О., Луцьк. ВІППО, 2019. – С. 17- 25 



Корнейко А. О., Кутовий Р. С. Організація та проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти на 

Волині у 2019 році. Науково-методичний вісник « Педагогічний пошук»,  2019. №4(104). С. 

Рудь О. В. Роль медіа у формуванні аксіологічних пріоритетів і світоглядних орієнтирів. 

Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність сучасного вчителя Нової української школи : 

навчально-методичний комплекс / укладачі: Рудь О. В., Сташенко М. О.,  Луцьк, ВІППО, 2019.  

С. 3-16. 

інше 

Формування професійної культури керівника ЗЗСО в сучасному освітньому середовищі : 

зб. наук. праць (з ел. додатком) / упорядн. М. О. Сташенко, Луцьк, ВІППО, 2019.  88 с. 

Корнейко А. О. Організація та проведення ЗНО у Волинській області у 2018 році: 

інформація та аналітика, Луцьк. ВІППО, 2019. 40 с. 

 

Додатки 

Додаток 1. Організаційна робота 

Протягом року підготовлено проекти наказів: 

Наказу управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації «Про проведення II 

(обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019 з предметів духовно-

морального спрямування» від 1/9-758 від 12.12.2018 р. (Рудь О. В.). 

Наказу управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації «Про підсумки 

проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019 з предметів 

духовно-морального спрямування» від 25.03.2019 р. № 147 (Рудь О. В.). 

Протягом року підготовлено проекти: 

Відповідь на запит Голови Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними 

організаціями В. С. Марущенка народного депутата України IV скликання про стан викладання 

КДМС у Волинській області від 26.04.2019 р. № 01-06/48 (Рудь О. В.). 

Проект листа-відповіді на запит голови Волинської ОДА Савченка О. І  від 17.04.2019 р. 

про стан  викладання предметів ДМС у Волинській області  (08.05.,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 01.03.2019 р. (Сташенко М. О., Рудь О. В.). 

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

вивчення предметів духовно-етичного спрямування у 2018-2019 н. р.» від 21.05.2019 р.  (Рудь 

О. В.). 

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



          Членство в громадській організації «Школа адаптивного управління соціально-

педагогічними системами» ( Лук’янчук Г. Я.) 

Членство у вченій раді Волинського ІППО (Сташенко М. О., Вознюк В. С., Корнейко А. 

О., Турчик І. 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.). 

 

Додаток 2. Науково-методичне забезпечення реалізації державних програм і 

проектів 

 

№з/п Назва документу Відповідальн
ий 

Форма звіту 
(зазначити, що зроблено за рік) 

 
 
 
 
 
 

Про Стратегію національно-
патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2016–
2020 роки (Указ Президента 
України № 580/2015 від 
13.10.2015). 
Концепція національно-
патріотичного виховання 
дітей і молоді (наказ 
Міністерства освіти і науки 
України № 641 від 
16.06.2015). 

Рудь О. В. 
 

Реалізовано співпрацю з Радою 
з питань співпраці з церквами 
та релігійними організаціями при 
Міністерстві освіти і науки України з 
метою формування громадянських 
компетентностей учнівської молоді 
та становленні національно-
патріотичних пріоритетів молодого 
покоління.  
Розроблено план виховних заходів 
співпраці з батьками та 
громадськістю.  

 

 Концепція впровадження 
медіаосвіти в Україні 
(оновлена Президією НАПН 
України 21.04.2016 р.). 

Рудь О. В. Зроблено: Координація 
всеукраїнського експерименту 
"Стандартизація наскрізної 
соціально-психологічної моделі 
масового впровадження медіаосвіти у 
вітчизняну педагогічну практику" 
(Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 18 серпня 2017 року № 
1199). 
Робота із реалізації Концепції 
впровадження медіаосвіти в Україні 
(оновлена Президією НАПН України 
27.04.2016 р.) у системі 
післядипломної педагогічної освіти: 
Розроблено і реалізовано систему 
тренінгів для педагогічних  
Підготовлено і проведено навчальні 
семінари, семінари-практикуми.  
Розроблено навчальні дидактичні 
матеріали програму спецкурсу 
«Медіаосвіта та медіа-інформаційна 
грамотність сучасного вчителя Нової 



української школи» (укладачі: 
Сташенко М. О., Рудь О. В.), 
презентації. Підготовлено публікації 
у наукових виданнях та електронних 
ресурсах. 

 Типова освітня програма 
організації і проведення 
підвищення кваліфікації 
керівних кадрів закладів 
загальної середньої освіти 
відповідно до вимог 
Концепції «Нова українська 
школа» (Наказ Міністерства 
освіти і науки України від 
13.12.2018 року № 1392). 

Турчик, І. В., 
Вознюк В. С, 
Лук’янчук Г. 

Я. 

Розроблено навчально-методичний 
семінар «Удосконалення 
професійних компетентностей – 
шлях до реалізації Концепції «Нова 
українська школа» (протокол 
засідання вченої ради № 5 від 
21.11.2019 р.) як форма організації 
науково-методичної роботи за 
вибором педагогів (сертифікат). 

  Турчик, І. В., 
 

1. Розроблено тренінг «Серфінг 
управління як інноваційний ресурс в 
роботі керівника закладу освіти» 
(протокол засідання вченої ради № 5 
від 21.11.2019 р.) як форма 
організації науково-методичної 
роботи за вибором педагогів 
(сертифікат). 
2. Оновлено навчальний матеріал 
спецкурсу «Формування 
корпоративної культури в 
навчальному закладі» та теми 
«Організаційна культура» навчальної 
дисципліни «Техніка управлінської 
діяльності». 

 

Додаток 3. Науково-методичне забезпечення реалізації регіональних  програм і 

проектів 

№з/п Назва документу Відповідальний Форма звіту 
(зазначити, що зроблено за рік) 

 Регіональна комплексна 
програма розвитку освіти 

Волинської області на 2018-
2022 рр. (додаток 6, п. 1.1.1; 

п. 2.4.1) 

Рудь О. В. Робота над формуванням 
професійних компетентностей 
новопризначених керівників ЗЗСО, 
керівників та педагогічних 
працівників НУШ.  
Реалізовано план заходів з питань 
розвитку духовних 
компетентностей учнівської молоді 
та інтегрування біблійних 
компетентностей в освітній процес 
та виховну роботу у ЗЗСО 
(детально – у Звіті) 

 

 



Додаток 4. Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників закладу 

Сташенко М. О.: 

Сертифікат онлайн-курсу CEASC «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу 

освіти» (30 годин) січень – лютий 

Сертифікат про навчання за програмою Міжнароднії науково-практичнії конференції 

«Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті» (16 годин) 7-8 

лютого м. Івано-Франківськ 

Сертифікат учасника вебінару MCFR «Вчимося навчати на засадах компетентнісного 

підходу» (1.5 години) 5 березня 

Сертифікат учасника вебінару MCFR «Атестація робочих місць за умовами праці» 19 

березня 

Сертифікат про навчання за програмою Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції «Розвиток  інформаційної компетентності та медіа грамотності керівника Нової 

української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти» (2 години) 25 квітня 

Сертифікат учасника вебінару MCFR «Як ефкктивно планувати та організовувати 

освітній процес: лайфхаки методичного конструктора» (1 година) 24 червня 

Сертифікат про навчальння за курсом «Практична медіаграмотність: аспекти 

впровадження в навчальний прцес» у межах 16-ї Літньої школи медіаосвіти та медіаграмотності 

для науково-педагогічних працівників ЗВО, закладів післядипломної педагогічної освіти (36 

годин) 2-5 липня м. Рівне 

Сертифікат учасника вебінару MCFR «Як у школі сформувати систему забезпечення 

якості освіти» 17 вересня 

Сертифікат онлайн-курсу EdEra, IREX «VERIFIED» з медіаграмотності (9 годин) 

жовтень 

Сертифікат учасника вебінару MCFR «Як запобігти булінгу в школі: формуємо 

системний підхід» (1 година) 7 листопада. 

Сертифікат про навчання у серії поглиблених тренінгів для тренерів з медіаграмотності 

(обсягом 72 години) та отримання кваліфікації «Тренер з медіаграмотності» 30 листопада м. 

Київ. 

 

Вознюк В. С.  

Сертифікат учасника (18 год.) міжнародного семінару «Україна та Польща: минуле, 

сьогодення, перспективи», організованого 7 – 10 листопада ц. р. Інститутом Польщі 

Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки  



 

Рудь О. В.: 

22-22 квітня - Сертифікат учасника Сьомої міжнародної науково-методичної конференції 

«Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку» (м. Київ) 

25 квітня - Сертифікат учасника (2 год) Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівника Нової 

української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти» (КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти»)  

02-05 липня Сертифікат про навчання (36 годин)  «Практична медіаграмотність: аспекти 

впровадження в навчальний процес» у межах 16-ї Літньої школи медіаосвіти та 

медіаграмотності для науково-педагогічних працівників ЗВО, закладів післядипломної 

педагогічної освіти (МОН України, АУП)  

15 серпня Сертифікат (24 год) навчального курсу «Відеоблогінг: між популізмом і 

журналістськими стандартами. Як створити унікальний контент» (АУП, Фонд Фрідріха 

Науманна)  

23 жовтня Сертифікат (9 год) «Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності» (Educational 

Era (студія онлайн-освіти))  

31жовтня-30 листопада Сертифікат навчального курсу (72 год) серії поглиблених тренінгів 

для тренерів з медіаграмотності (друга посилена фаза): 31 жовтня - 2 листопада - Соціальні 

мережі та медіагігієна. Верифікація & фактчекінг. 14-16 листопада - Фейки та маніпуляції в 

медіа. Професійні стандарти журналістики. 28-30 листопада - Методологія та методика 

проведення тренінгу з медіаграмотності. DW Akademie, АУП  

Участь у вебінарах «На Урок» (58 год) та  онлайн-конференціях «На урок». 

У  вебінарах Цифрового видавництва MCFR (7 год) 

 

Додаток 5. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України 

Академія Української Преси  

Протягом року, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Рада з питань співпраці із церквами та релігійними організаціями при МОН України.  

Протягом року, Сташенко М. О.,  Рудь О. В. 

Координаційна робоча група представників Волинської Ради Церков і працівників освіти. 

Протягом року, Сташенко М. О.,  Рудь О. В. 

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук 

України (лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти) 

http://ispp.org.ua/%22javascript:if(confirm(%27http:/ispp.org.ua/index.php?inc=docs&id=18


Протягом року, Рудь О. В. 

Національний університет «Острозька академія» (науково-дослідницька лабораторія 

християнської етики, психології та християнської педагогіки)   

Протягом року, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Рівненський ОІППО (кафедра філософії та менеджменту освіти) 

Протягом року, Сташенко М. О., Рудь О. В. 

Хмельницький ОІППО (кафедра менеджменту освіти та освітніх технологій) 

Протягом року, Сташенко М. О.,  Рудь О. В. 

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (факультети 

міжнародних відносин; історії, політології та національної безпеки; Інститут Польщі 

Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки)  

Протягом року, Вознюк В. С. 

Луцький національний технічний університет, кафедра менеджменту  

Протягом року, Турчик І. В. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач  

кафедри менеджменту освіти 

к. ф.-м.н., доцент                                                                                        М. О. Сташенко 

05.12.2019 
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