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Вступ 
Післядипломна педагогічна освіта є невід’ємною складовою системи 

освіти України. Вона забезпечує безперервний професійний розвиток і 
компетентнісне зростання педагогічних кадрів відповідно до вимог державної 
політики в галузі освіти, а також потреб споживачів освітніх послуг. 

Особливістю сучасної системи післядипломної педагогічної освіти є 
безперервність процесу професійного становлення та розвитку педагогів на 
різних етапах професійної кар’єри на курсах підвищення кваліфікації та в 
міжкурсовий період, перехід від трансляції певного обсягу знань до 
професійного розвитку педагогічних працівників на засадах 
компетентнісного підходу, що забезпечує формування у них здатності до 
використання знань на ціннісних засадах, активного впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційних форм навчання. У 
сучасній практиці післядипломної педагогічної освіти застосовуються 
варіативні моделі організації освітнього процесу, розвивається міжнародне 
співробітництво шляхом реалізації інноваційних проектів і програм, 
здійснюються наукові дослідження. 

Головними напрямами розвитку системи на сьогодні є її нормативно-
правове забезпечення, запровадження накопичувальної системи 
професійного розвитку педагогів, використання можливостей інформальної 
освіти для професійного розвитку працівників. 

Діяльність Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 
спрямована на: 

– створення передумов для забезпечення наступності в розвитку 
професіоналізму педагогів шляхом підвищення кваліфікації на курсах 
підвищення кваліфікації та в системі науково-методичної роботи в 
міжкурсовий період, що є практичним втіленням принципу безперервності 
освіти; 

– забезпечення взаємодії з методичними кабінетами і методичними 
об’єднаннями вчителів, що сприяє індивідуалізації і диференціації 
післядипломної освіти, задоволенню практичних запитів керівників, 
педагогів і педагогічних колективів; 

– поєднання наукового потенціалу науково-педагогічних працівників з 
практичним досвідом методистів, що є важливою умовою інтеграції 
педагогічної науки і практики в процесі розвитку професіоналізму 
педагогічних кадрів; 

– здійснення апробації різних нововведень, узагальнення досвіду і 
вироблення практичних рекомендацій щодо їх подальшого впровадження. 

Щороку у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти 
підвищення кваліфікації здійснюють 4500 педагогічних працівників і 
керівників закладів освіти. Системою методичної роботи у міжкурсовий 
період охоплюється близько 14 тис. працівників галузі. Інститут має 
гуртожиток для проживання слухачів курсів, створено умови для харчування, 
культурного розвитку, медичного обслуговування та самоосвіти.  

Міжкурсовий період створює передумови для безперервного 
професійного розвитку управлінських і педагогічних кадрів. Він в основному 
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здійснюється у вигляді інтерактивних форм і методів навчання, а саме: 
навчальні тренінги і семінари, диспути, дискусії, круглі столи, професійні 
зустрічі тощо.  

Наукова діяльність у Волинському інституті післядипломної 
педагогічної освіти спрямовується на розроблення, експериментальну 
перевірку і впровадження в освітній процес перспективних технологій 
навчання і виховання, сучасних засобів навчання, дослідження й 
прогнозування напрямів розвитку системи післядипломної освіти, 
модернізацію її змісту.  

План роботи Інституту на 2017 рік розроблено з урахуванням 
пропозицій управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, 
структурних підрозділів ВІППО, районних і міських методичних кабінетів. 
Враховано вимоги нормативних актів і рекомендацій Міністерства освіти і 
науки України. 

Зокрема, передбачено врахування в роботі та виконання таких 
основних документів: 

1. Закону України «Про вищу освіту». 
2. Проекту Закону України «Про освіту». 
3. Плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року (Розпорядження КМУ від 04.09.2013 р. 
№ 686-р). 

4. Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років. 
5. Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року. 
6. Концепції НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (ОНОВЛЕНО). 
7. Наказу МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо 
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та 
методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у 
загальноосвітніх навчальних закладах». 

8. Наказу МОН від 04.03.2016 № 215 «Про проведення всеукраїнського 
експерименту з упровадження науково-педагогічного проекту “Філологічний 
Олімп”». 

9. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 31.03.2016 
протокол № 3/1-19 «Про стан запровадження проекту  “Хмарні сервіси в 
освіті”, з метою підвищення цифрової грамотності вчителів в рамках 
неформальної освіти для дорослих». 

10. Наказу МОН від 23.05.2016 № 559 «Про затвердження номінацій та 
критеріїв оцінювання Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека – 
2017”». 

11. Наказу МОН України від 14.06.2016 № 668 «Про проведення 
всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2017”». 
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12. Наказу МОН від 19.08.2016 № 1006 «Про проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 
2016/2017 навчальному році». 

13. Наказу МОН України від 27.09.2016 № 1154 «Про затвердження 
складу фахових журі третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2017». 

14. Наказу МОН від 07.10.2016 № 1208 «Про проведення фінальних 
етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних економістів, інформатиків, 
правознавців, хіміків, математиків імені професора М. Й. Ядренка, біологів, 
винахідників і раціоналізаторів, географів, фізиків у 2016/2017 навчальному 
році». 

15. Навчальних програм для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої 
освіти (чинних  у 2016/2017 навчальному році лише для 5–8 класів ЗНЗ). 

16. Навчальних програм для 5–9 класів загальноосвтніх навчальних 
закладів (чинні у 2016/2017 навчальному році лише для 9 класів ЗНЗ). 

17. Змін до навчальних програм для 9-х (набирають чинність у 
2017/2018 н. р.) та 10–11 класів (чинних з 2016/2017 н. р.) ЗНЗ. 

18. Навчальних програм для 8–9 класів для загальноосвітніх 
навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів 
(чинних для 9 класів ЗНЗ на 2016/2017 навчальний рік). 

19. Навчальних програм для 8–9 класів для загальноосвітніх 
навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів за 
новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти 
(чинних для 8 класів ЗНЗ на 2016/2017 навчальний рік). 

20. Навчальних програм з мов та інтегрованого курсу «Література» для 
10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами 
національних меншин. 

21. Навчальних програм курсів за вибором та факультативів. 
22. Листів МОН України з методичними рекомендаціями: 
22.1. Від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального 

року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів». 
22.2. Від 12.10.2016 № 1/9–545 «Про виконання Державної програми 

щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки». 

22.3.  Від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про 
викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах». 

22.4. Від 14.09.2016 № 1/9-491 «Про проведення VII Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка». 

22.5. Про організацію X Міжнародного конкурсу з українознавства для 
учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

22.6. Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних 
закладах у 2016/2017 навчальному році. 

22.7. Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи 
у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році. 
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22.8. Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами 
і соціальними педагогами та організацію у 2016/2017 навчальному році 
належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного 
процесу. 

22.9. Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя 
та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю 
у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році. 

22.10. Про організацію національно-патріотичного виховання 
у дошкільних навчальних закладах. 

22.11. Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення 
ЗНО в 2017 році. 

22.12. Про деякі питання проведення ЗНО в 2017 році. 
22.13. Про внесення змін до наказу МОН України від 03.02.2016 року 

№ 77. 
22.14. Про затвердження програм ЗНО. 
23. Рекомендацій педагогічної конференції «Про підсумки розвитку 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти 
у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік». 

24. Ключових тез орієнтовних вимог до оцінювання навчальних 
досягнень учнів 1–4 класів та методичних рекомендацій до оновлених 
програм початкової школи (1–4 клас). 

25. Регіональної програми розвитку освіти Волинської області на 2014–
2017 роки (рішення Волинської обласної ради від 26.09.2014 р. № 30/19). 

26. Регіональної програми розвитку психологічної служби системи 
освіти Волинської області на період до 2017 року. 
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І. Організаційно-керівна діяльність  
1. Структура закладу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Засідання вченої ради 
Про наукову та науково-дослідну роботу Інституту у 2016 році й 

основні напрями наукових досліджень у 2017 році.  
Січень, Вітюк В. В. 

 
Про впровадження проекту Українського фонду благополуччя дітей 

«Впровадження програми з попередження торгівлі людьми в інститутах 
післядипломної педагогічної освіти» у партнерстві з Представництвом 
Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за фінансової підтримки 
Міністерства міжнародних справ Канади та підтримки МОН України. 

Березень. Остапйовський О. І. 
 

Про підготоку науково-практичних конференцій, педагогічних читань, 
круглих столів. 

Березень, Вітюк В. В. 
 
Про впровадження дисципліни «Українознавство» у систему 

післядипломної педагогічної освіти». 
Травень, Миць М. Я. 
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Звіт про роботу на посаді доцента кафедри менеджменту освіти за 
термін дії контракту. 

Травень, Турчик І. В. 
 

Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у Любомльській ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 Любомльської районної ради 
Волинської області з теми: «Освітньо-інформаційне середовище навчального 
закладу як умова формування соціально активної особистості». 

Травень, Ткачук Н. М. 
 
Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної 

роботи у Комунальному закладі «Луцький НВК “Гімназія № 14 імені Василя 
Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області» з теми: 
«Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах 
інноваційного освітнього середовища». 

Травень, Вітюк В. В. 
 

Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у Комунальному закладі «Луцька гімназія № 21 імені Михайла 
Кравчука Луцької міської ради Волинської області» з теми: «Підвищення 
якості освіти через впровадження інноваційної системи оцінювання 
досягнень учнів гімназії». 

Травень, Ткачук Н. М. 
 
Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-

експериментальної роботи у Комунальному закладі «Луцький навчально-
виховний комплекс загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ст. – правознавчий 
ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської 
області» з теми: «Розвиток соціальної та пізнавальної активності учнів 
шляхом впровадження акмеологічних технологій». 

Вересень, Лук’янчук Г. Я.  
 

Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-
експериментальної роботи у Комунальному закладі «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3 Луцької міської ради Волинської 
області» з теми: «Створення психолого-педагогічних умов соціалізації 
особистості школяра». 

Вересень, Ткачук Н. М. 
 

Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-
експериментальної роботи у Комунальному закладі «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської 
області» з теми: «Формування соціально-психологічної компетентності учнів 
в умовах Школи сприяння здоров’ю». 

Вересень, Поліщук Н. А. 
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Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-
експериментальної роботи у Комунальному закладі «Луцька загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області» з теми: 
«Формування соціально активної особистості учня в умовах “школи повного 
дня”». 

Вересень, Муляр О. П. 
 

Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-
експериментальної роботи у Комунальному закладі «Луцький НВК 
загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької 
міської ради» з теми: «Моделювання здоров’язбережувального освітнього 
середовища як основи розвитку соціально активної особистості». 

Вересень, Поліщук Н. А. 
 

Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-
експериментальної роботи у Комунальному закладі «Луцький навчально-
виховний комплекс “ЗОШ І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей” Луцької міської ради» з 
теми: «Компетентнісний підхід як фактор гуманізації інноваційного освітнього 
середовища». 

Вересень, Луцюк А. М. 
 

Про реалізацію І (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-
експериментальної роботи у Комунальному закладі «Луцький НВК № 26 
Луцької міської ради Волинської області» з теми: «Формування 
корпоративної культури навчального закладу в умовах інноваційного 
освітнього простору». 

Вересень, Турчик І. В. 
 

Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-
експериментальної роботи у Нововолинській загальноосвітній школі І–ІІІ 
ступенів № 6 Нововолинської міської ради Волинської області з теми: 
«Формування мотивації на здоровий спосіб життя школярів в умовах 
інноваційного освітнього середовища». 

Вересень, Ясінська Н. В. 
 
Про реалізацію І (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-

експериментальної роботи у навчальних закладах: Головненська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат «Центр освіти та соціально-педагогічної 
підтримки»; Затурцівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Центр 
освіти та соціально-педагогічної підтримки»; Княгининівська спеціалізована 
школа – інтернат І–ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної 
підтримки»; Люблинецька спеціалізована школа-інтернат І–ІІІ ступенів 
«Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» з теми: «Соціалізація 
особистості в умовах інноваційного середовища освітнього закладу». 

Вересень, Вітюк В. В. 
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Про реалізацію ІІ (практичного) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у Комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області» з теми: «Інноваційні 
підходи до психолого-педагогічного супроводу інклюзивної освіти». 

Вересень, Остапйовський О. І. 
 

Про реалізацію ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної 
роботи у навчально-виховному комплексі «Локачинська ЗОШ I–III ступенів-
гімназія» Локачинського району Волинської області з теми: «Формування 
компетентної особистості школяра в умовах інноваційного розвитку 
освітнього середовища». 

Вересень, Луцюк А. М. 
 

Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Комунальному 
закладі «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» з 
теми: «Соціалізація дітей з особливими потребами». 

Вересень, Остапйовський О. І. 
 

Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Луцькому 
навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 24 – 
технологічний ліцей» Луцької міської ради Волинської області з теми: 
«Реалізація моделі Школи сприяння здоров’ю в умовах навчально-виховного 
комплексу». 

Вересень, Дикий О. Ю. 

 
Про формування готовності вчителів фізико-математичних дисциплін 

до організації евристичної діяльності школярів. 
Листопад, Трачук Т. В. 

 
Про розвиток загальної та професійної культури педагогів в умовах 

соціокультурного простору регіону. 
Листопад, Камінська В. В.  

 
Про виявлення впливу післядипломної освіти педагогічних кадрів на 

розвиток освіти регіону. 
Листопад, Кот Н. М. 

 

Про психологічні компетентності сучасного педагога. 
Листопад, Турчина Л. І. 

 
 
3. Засідання науково-методичної ради 

 
Про діяльність обласних авторських лабораторій та затвердження 

планів роботи на 2017 рік. 
Лютий, Майко С. М. 
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Дискусійні методи навчання у професійній діяльності вчителя. 

Квітень, Муляр О. П. 

 
Розвиток професійної майстерності вчителів економіки шляхом 

впровадження педагогічних інновацій.  
Квітень, Гребенюк Т. С. 

 
Про підсумки ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

нові форми роботи з обдарованими учнями. 
Червень, Мацюк Л. М. 

 
Про участь педагогів області у ХХІІ обласній виставці дидактичних і 

методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». 
Червень, Шинкарук І. В. 

 
Про роботу обласної школи новаторства та формування мережі 

зональних шкіл новаторства. 
Жовтень, Свитка Н. В. 

 
Взаємодія методичних служб області у впровадженні освітніх інновацій. 

Жовтень, Ткачук Н. М. 

 
Про результати вивчення та узагальнення перспективного педагогічного 

досвіду у 2017 році. 
Грудень, Шинкарук І. В. 

 
Розвиток професійних компетентностей педагогів як передумова 

формування освітньо-виховного середовища. 
Грудень, Никитюк І. В. 

 
«Науково-методичний супровід роботи з математично обдарованими 

дітьми та його вплив на результативність участі школярів області в 
інтелектуальних змаганнях». 

Грудень, Трачук Т. В. 

 
4. Затвердження спецкурсів та навчально-методичних розробок: 
 
Про рекомендації до друку збірників інформаційно-аналітичних 

матеріалів моніторингових досліджень стану організації навчання учнів за 
індивідуальною формою у ЗНЗ Волинської області рівня навчальних 
досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 
Володимир-Волинського, Камінь-Каширського, Локачинського, 
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Любешівського районів (за підсумками моніторингів, проведених згідно з 
планом управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА). 

Протягом року, Корнейко А. О. 
 
Спецкурс «Евристичне навчання математики». 

Березень, Трачук Т. В. 
 
Збірка матеріалів науково-методичного семінару «Теоретико-методичні 

засади формування корпоративної культури як інструменту педагогічного 
менеджменту в навчальному закладі». 

Квітень, Турчик І. В. 
 

Збірка матеріалів для педагогів курсів духовно-морального спрямування 
(за результатами обласного етапу ХІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року з предметів духовно-морального спрямування – 2017»). 

Квітень, Рудь О. В., Сташенко М. О. 
 

Методичні рекомендації для вчителів КДМС серії «Бібліотека вчителя». 
Листопад,  Рудь О. В. 

 
5. Засідання експертної ради – щомісячно в міру надходження матеріалів. 
Робота у спеціалізованій вченій раді К 32.051.04 СНУ імені Лесі Українки.  

Протягом року, Остапйовський І. Є., 
СНУ імені Лесі Українки  

 
6. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників закладу / виконання плану 
– Нечипорук О. В., підвищення кваліфікації (стажування) при СНУ 

імені Лесі Українки, лютий–березень. 
– Трачук Т. В., стажування при СНУ імені Лесі Українки (факультет 

інформаційних систем, фізики і математики), лютий–березень 
– Турчик І. В., підвищення кваліфікації при Луцькому національному 

технічному університеті, березень–квітень. 
– Муляр О. П., стажування при СНУ імені Лесі Українки (історичний 

факультет), вересень. 
 

Працівники ВІППО, які будуть підвищувати кваліфікацію  
В ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» у 2017 р. 

– Ткачук Н. М., завідувач науково-дослідної лабораторії освітніх 
інновацій та координації діяльності РМК (ММК); 

– Остапйовський О. І., доцент кафедри педагогіки та психології; 
– Гаврилюк Л. І., методист відділу інформаційного забезпечення 

освіти; 
– Свитка Н. В., методист відділу новацій і передових педагогічних 

технологій. 
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7. Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами 
та громадськими організаціями в межах України: 

Громадська спілка «Академія інноваційного розвитку освіти». 
Співробітники науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та 

координації діяльності РМК (ММК) 
 

Громадська організація «Центр реалізації соціальних програм та 
міжнародних проектів» (розробка проектних пропозицій у конкурсах малих і 
великих грантів). 

Співробітники науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та 
координації діяльності РМК (ММК) 

 
Обласний еколого-натуралістичний центр. 

Співробітники науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та 
координації діяльності РМК (ММК) 

 
Волинський краєзнавчий музей. 

Співробітники науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та 
координації діяльності РМК (ММК) 

 
Інститут педагогіки НАПН України.  

Постійно, Луцюк А. М. 
 

Інститут проблем виховання НАПН України. 
Постійно, Луцюк А. М. 

 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 

Постійно, кафедри Інституту 
 

Луцький педагогічний коледж.  
Постійно, кафедри Інституту, відділи Інституту 

 
Українська асоціація імені Василя Сухомлинського. 

Постійно, Луцюк А. М. 
 
Український центр оцінювання якості освіти. 
Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. 
Громадська мережа «Опора». 

Протягом року, Корнейко А. О.,  
центр ЗНО та моніторингових досліджень 

 
Рівненський ІППО, щодо дослідно-експерементальної роботи в 

інноваційному освітньому проекті «Освітньо-інформаційне середовище як 
фактор цілісного розвитку особистості» (наказ МОН № 474 від 29.04.2013). 

Відділ інформатики та ІКТ 
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Факультет інформаційних систем, фізики та математики 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Відділ фізико-математичних дисциплін, 
кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів 

 
Львівська міська громадська організація «Львівський інститут освіти». 

Відділ фізико-математичних дисциплін 
 

Кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського 
ОІППО й менеджменту та освітніх технологій Хмельницького ОІППО. 

Протягом року, науково-педагогічні працівники  
кафедри менеджменту освіти 

 
Лабораторія християнської етики Національного Університету 

«Острозька академія» з питань становлення духовності учнівської молоді та 
викладання курсів духовно-морально спрямування у ЗНЗ. Робота над 
проектом окремих тем підручників «Основи християнської етики» для 9–10 
класів (автор. колектив на чолі з В. М. Жуковським, професором, доктором 
педагогічних наук НУ «Острозька академія»). 

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

Луцький національний технічний університет (кафедри менеджменту та 
маркетингу, економіки та підприємництва). 

Протягом року, Турчик І. В. 
 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 
(кафедри: менеджменту, політології і державного управління, соціальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи, відділ аспірантури, докторантури та 
підвищення кваліфікації). 

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

Харківський національний економічний університет імені Семена 
Кузнеця. 

Протягом року, Лук’янчук Г. Я. 
 
Громадська організація «Волинські перспективи» (голова правління 

Н. В. Пахом’юк) – проведення зустрічей зі слухачами курсів підвищення 
кваліфікації: заступниками директорів шкіл з виховної роботи; педагогами-
організаторами, класними керівниками; педагогічними працівниками ПНЗ. 

Протягом року, працівники відділу виховної роботи  
 
Кафедра загальної біології та методики навчання природничих 

дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. 

Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедри теорії 
та методики викладання шкільних предметів 
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Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької 
битви» (с. Пляшева Рівненської області). 

Протягом року, відділ виховної роботи 
 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

(кафедра педагогіки). 
Комунальний заклад «Волинська обласна Мала академія наук». 
Центр туризму, спорту та екскурсій управління освіти, науки та молоді 

Волинської обласної державної адміністрації. 
Волинський обласний еколого-натуралістичний центр. 
Центр науково-технічної творчості учнівської молоді управління 

освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації. 
Волинський державний центр естетичного виховання учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. 
Волинське державне училище культури та мистецтв імені 

І. Стравінського. 
Волинський осередок Національної спілки композиторів України. 
Волинська організація Національної спілки художників України. 
Волинський обласний осередок Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України. 
Волинський обласний творчий осередок Всеукраїнської хореографічної 

спілки. 
Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців 

України. 
Волинська обласна бібліотека для юнацтва.  
Громадська організація «Чарівний пензлик». 
Громадська організація «Волинські перспективи». 

Протягом року, відділ виховної роботи 
 

Волинський обласний військовий комісаріат. 
Луцький об’єднаний міський військовий комісаріат. 

Протягом року, Дикий О. Ю., Корнейко М. М. 
 

Волинське обласне відділення комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки України. 

Протягом року, Дикий О. Ю. 
 

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та 
регіональних програм 

1. Державні програми 
Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років. 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. 
 
Державний стандарт початкової, базової та повної загальної освіти. 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

(Указ Президента України від 25.06.2013 року № 344/2013). 
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План заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року (Розпорядження КМУ від 04.09.2013 р. 
№ 686-р). 

 
Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016–2020 роки (Указ Президента України № 580/2015 від 13.10.2015). 
Концепція «Нова Українська школа». 
Державний стандарт початкової, базової та повної загальної освіти. 
 
«Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 

року» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р.)  
Науково-педагогічні, педагогічні працівники Інституту 

 
Накази Міністерства освіти і науки України 

«Про Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України № 1243 від 31.10.2011). 

Никитюк І. В., методисти відділу 
 

«Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді» (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582). 

Науково-педагогічні, педагогічні працівники Інституту 
 

«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 
дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-
патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641). 

Науково-педагогічні, педагогічні працівники Інституту 
 

«Про затвердження положення про Всеукраїнський конкурс “Шкільна 
бібліотека”» (спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України та Міністерства культури України № 61/58 від 25.01.2012). 

Романюк Н. С. 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період до 2020 року». 

Бондарук Л. М. 
 

Програма Міністерства освіти і науки України та Британської ради 
«Післядипломна педагогічна освіта вчителя іноземної мови». 

Бацмай С. А. 
 

Національна програма з популяризації та вивчення іноземних мов в 
Україні «Україна Speaking». Програма координується командою Go Global. 



17 
 

За підтримки посольства США в Україні та British Council (Британської 
ради). 

Бацмай С. А. 
 

«Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс 
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
"Джерело творчості"» (наказ Міністерства освіти і науки України від 
09.06.2005 № 350). 

Погонська О. М. 
 

«Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів 
навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи 
освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09.2014 № 1008). 

Погонська О. М. 
 

«Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні 
на період до 2025 року» (Указ Президента України від 09.02.2016 № 42/2016) 
«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». 

Дикий О. Ю. 
 

«Про затвердження Положення  про організацію фізичного виховання і 
масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладах України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 
02.08.2005 № 458). 

Дикий О. Ю. 
 

«Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та 
позашкільних навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки 
України від 21.07.03 № 486). 

Дикий О. Ю. 
«Про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного 

виховання в навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки 
України від 05.05.03 № 272). 

Дикий О. Ю. 
 

«Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів під час 
проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних 
спортивно-масових заходів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 
06.11.2008 № 1078). 

Дикий О. Ю. 
 

«Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з 
фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 521). 

Дикий О. Ю. 
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«Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної 
культури» (спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та 
Міністерством освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674). 

Дикий О. Ю. 
 

«Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання та 
збереження здоров’я школярів в навчальних закладах України» (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 06.11.2008 № 1008). 

Дикий О. Ю. 
 

«Про впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного 
комплексу школярів України «Козацький гарт» (спільний наказ Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства України у справах молоді та спорту від 
17.08.2005 № 479/1656). 

Дикий О. Ю. 
 

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 кафедр 

 
Регіональна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу 

на 2014–2018 роки. 
Співробітники науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій  

та координації діяльності РМК (ММК) 
 

Науково-методичне забезпечення реалізації «Регіональної програми 
розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2017 року». 

Андрейчин С. Р. 
 

Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді на 2016–2020 роки (рішення Волинської обласної ради № 2/32 від 
10.02.2016). 

Науково-педагогічні, педагогічні працівники Інституту 
 

Регіональна програма соціально-культурного розвитку національних 
меншин на 2013–2017 роки. 

Бондарук Л. М. 
 

ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського 
рівнів 

Організація та адміністрування пробного тестування ЗНО у Волинській 
області. 

Січень–квітень, Корнейко А. О., методисти центру 
ЗНО та моніторингових досліджень 
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Круглий стіл в рамках VIII міжнародної виставки «Сучасні заклади 
освіти» на тему: «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього 
середовища післядипломної освіти». 

Березень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В.  
 

Міжрегіональний науково-практичний семінар учасників Всеукраїнського 
проекту «Філологічний Олімп» «Сучасні проблеми модернізації державних 
стандартів освіти та впровадження європейської моделі навчання мови і 
літератури» (Рівненський ОІППО, КВНЗ Київської обласної ради «Академія 
неперервної освіти», Хмельницький ОІППО, Львівський  ІППО). 

Квітень, Бондарук Л. М., ВІППО,  
КЗ «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького» 

 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісний 

підхід в освіті»: сучасні виклики та підходи. 
Травень, Вітюк В. В., Ясінська Н. В. 

 

Міжрегіональний науково-практичний семінар «Реалізація 
компетентнісного підходу навчання педагогів в умовах післядипломної 
освіти» (Івано-Франківський ІППО). 

Травень, вересень, Вітюк В. В., Луцюк А. М. 
 

Міжнародна інтернет-конференція «Підготовка компетентного фахівця в 
умовах глобалізаційних процесів: традиції та інновації». 

Червень, Остапйовський І. Є., СНУ ім. Лесі Українки 
 

Міжрегіональне засідання кафедр (кафедра менеджменту освіти ВІППО 
– кафедра філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО 
– кафедра менеджменту та освітніх технологій Хмельницького ОІППО). 

Вересень, науково-педагогічні працівники кафедри, ВІППО 
 

Круглий стіл в рамках ІХ Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній 
освіті» на тему: «Інноваційні підходи до організації науково-методичної 
роботи в системі ППО». 

Жовтень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В.  
 

Засідання Громадської ради з питань співпраці із церквами та 
релігійними установами при МОН України. 

Протягом року, Рудь О. В. 
 

Організація та проведення у навчальних закладах Волинської області 
апробації тестових завдань із загальноосвітніх предметів, внесених до 
переліку ЗНО. 

Згідно з Календарним планом підготовки та проведення у 2017 році 
 зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН 

України від 31.08.2016 № 1055, Корнейко А. О., 
методисти центру ЗНО та моніторингових досліджень 
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Організація та адміністрування основної (сертифікаційної) та 
додаткової сесій зовнішнього незалежного оцінювання у Волинській області. 

Згідно з Календарним планом підготовки та проведення у 2017 році 
 зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН 

України від 31.08.2016 № 1055, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО  
та моніторингових досліджень 

 

ІV. Наукова діяльність 
1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад / науково-дослідний 

проект, над яким працює заклад 
Науково-дослідна тема «Професійний розвиток педагогів в умовах 

освітнього середовища післядипломної освіти». 
Протягом року, Вітюк В. В. 

 
2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів 

закладу: 
«Формування професійної культури керівника навчального закладу 

в сучасному освітньому середовищі». 
Кафедра менеджменту освіти 

 

«Підвищення рівня професіоналізму педагогів як умова інноваційного 
розвитку освіти». 

Кафедра педагогіки і психології 
 

«Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації 
змісту освіти». 

Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів 
 

«Моніторингові дослідження як засіб оперативного управління якістю 
освіти». 

Центр ЗНО та моніторингових досліджень 
 

«Участь в інноваційній освітній діяльності як складова професійної 
компетентності педагога». 

Відділ новацій та передових педагогічних технологій 
 

«Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів в умовах 
неперервної освіти». 

Науково-дослідна лабораторія освітніх інновацій  
та координації діяльності РМК (ММК) 

 
«Розвиток професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів 

у контексті модернізації освіти». 
Відділ з питань управлінської діяльності та інклюзивної освіти 

 
«Розвиток професійної майстерності вчителів природничих дисциплін 

в умовах післядипломної освіти». 
Відділ природничих дисциплін 
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«Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним 
становленням учителя: фізика, математика, технології, астрономія». 

Відділ фізико-математичних дисциплін 
 
«Соціологічний аналіз освітнього середовища післядипломної 

педагогічної освіти». 
Науково-дослідна лабораторія соціологічних  

досліджень та розвитку освіти 
 

Розвиток ключових компетентностей учителів гуманітарного циклу 
шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій. 

Відділ гуманітарних дисциплін 
 

3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів 
Теми наукових досліджень аспірантів, здобувачів 

«Політичний процес на західноукраїнських землях у 1953–2010 рр.» 
(дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політологічних наук). 

Корнейко А. О. 
 

«Політика ОУН щодо польського населення Волині під час Другої 
світової війни» (дисертація на здобуття ступеня кандидата наук, 
спеціальність 07.00.01 – Історія України). 

Кутовий Р. С. 
 

«Психосоціальні стратегії професійного самовизначення студентської 
молоді» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 
спеціальність 19.00.07 – Вікова і педагогічна психологія).  

Турчина Л. І. 
 

«Формування спеціальних умінь і навичок в учнів класів спортивного 
профілю» (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 
спеціальність 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура, 
основи здоров’я)). 

Дикий О. Ю. 
 

«Формування та розвиток організаційної культури керівника 
загальноосвітнього навчального закладу на засадах гендерного підходу» 
(дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук, спеціальність 
13.00.06 – Теорія та методика управління освітою). 

Бацмай С. А. 
 

«Феномен міфу в контексті сучасної масової культури» (дисертація на 
здобуття наукового ступеня кандидата наук, спеціальність 26.0001» – Теорія 
та історія культури). 

Гребенюк А. В. 
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Науково-дослідні теми працівників Інституту 
«Формування громадянської компетентності педагогів у контексті 

сучасного суспільного розвитку». 
Олешко П. С. 

 
«Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах 

неперервної освіти». 
Вітюк В. В. 

 
«Вітчизняна освіта в умовах цивілізаційного вибору України». 

Дем’янюк О. Й. 
 

«Інвестиції в освіті: особливості, проблеми та тенденції». 
Панчишин В. Г.  

 
«Педагогічна майстерність як складова професійної компетентності». 

Луцюк А. М. 
 

«Організаційні стратегії управління як техніки управлінської діяльності 
керівника». 

Сташенко М. О. 
 

 «Професійна культура керівника як передумова формування іміджу 
навчального закладу». 

Вознюк В. С. 
 

«Політико-правова культура як складова професійної культури 
керівника освітньої установи». 

Корнейко А. О. 
 

«Використання проектних технологій на уроках як важливий фактор 
професійного розвитку педагога». 

Ясінська Н. В. 
 

«Акмеологічний підхід до здійснення інноваційної педагогічної 
діяльності». 

Шинкарук І. В. 
«Формування професійної культури керівника навчального закладу в 

умовах адаптивного управління». 
Лук’янчук Г. Я. 

 
«Професійний імідж керівника як важлива складова управлінської 

культури». 
Остапйовський І. Є. 
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«Впровадження курсів морально-духовного спрямування в освітніх 
закладах: управлінський аспект». 

Рудь О. В. 
 

«Корпоративна культура як передумова забезпечення 
конкурентоспроможності навчального закладу». 

Турчик І. В. 
 
«Комунікативна компетентність як важлива складова професіоналізму 

педагогів». 
Кліш П. А. 

 
«Професійна ідентичність педагога: психолого-педагогічний аспект». 

Остапйовський О. І. 
 

«Іншомовні компетентності як передумова професійного розвитку 
педагогів». 

Нечипорук О. В. 
 

«Впровадження інноваційних технологій в роботі з батьками як 
складова підвищення професіоналізму педагога». 

Остапйовська Т. П. 
 

«Психологічне забезпечення успішної професіоналізації педагогів». 
Турчина Л. І. 

 

«Формування економічних компетентностей». 
Кінах Н. В. 

 
«Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності». 

Ткачук Н. М. 
 

«Професійний розвиток педагогів в умовах взаємодії школи й 
соціокультурного середовища». 

Камінська В. В. 
 

«Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі 
післядипломної педагогічної освіти». 

Поліщук Н. А. 
«Формування рефлексивної культури педагога як засіб його 

професійного вдосконалення.  
Григор’єва Н. В. 

 
«Формування фінансової грамотності як складова професійної 

компетентності вчителя економіки». 
Гребенюк Т. С. 
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«Розвиток творчого потенціалу вчителя хімії шляхом впровадження 
ІКТ». 

Кащенюк М. Р. 
 

«Практика творчих взаємин учасників навчально-виховного процесу з 
біології як умова реалізації основних підходів освітнього стандарту». 

Тирак Р. О. 
 

«Використання результатів локального моніторингового дослідження 
динаміки рівня навчальних досягнень учнів ЗНЗ як підстава для 
управлінської корекції процесу якості освіти». 

Кутовий Р. С. 
 

«Основні підходи до створення інструментарію моніторингових 
досліджень». 

Приймачук Л. О. 
 

«Кваліметричний підхід як технологія моніторингу якості процесів у 
освітніх системах». 

Савчук О. І. 
 

«Створення та використання хмарних сервісів в навчально-виховному 
процесі». 

Остапчук Л. Р. 
 
«Використання он-лайн технологій для організації роботи з 

обдарованими дітьми». 
Гісь І. В. 

 
«Основи графічної грамотності з використанням креслярських 

програм». 
Варемчук В. Я. 

 
«Говність вчителя старшої школи до роботи з обдарованими дітьми». 

Мацюк Л. М. 
«Особливості підготовки вчителя до організації та проведення 

інтелектуальних змагань юних математиків». 
Сусь С. І. 

 
«Готовність вчителів фізики та астрономії до організації самостійної 

пізнавальної діяльності старшокласників». 
Савош В. О. 

 
«Теоретичні та практичні аспекти застосування арт-методів в 

освітньому просторі». 
Андрейчин С. Р. 
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«Формування професійної готовності практичного психолога до роботи 
з дітьми, схильними до девіантної поведінки».  

Казмірчук Н. М. 
 

«Профілактика соціальної дезадаптації учнів». 
Мурашкіна Ю. Д. 

 
«Новаторство як один з елементів формування позитивного іміджу 

педагога». 
Свитка Н. В. 

  
«Використання педагогічних інновацій у роботі творчого вчителя». 

Майко С. М. 
 

«Формування громадянської компетентності учнів на уроці та в 
позаурочний час». 

Миць М. Я. 
 
«Методичні аспекти формування толерантності учнів у викладанні 

предметів суспільно-гуманітарного напряму». 
Муляр О. П. 

 
«Українське державотворення: проблеми, історичний досвід, 

перспективи». 
Недужко Ю. В. 

 
«Розвиток професійної компетентності вчителів математики через 

дослідницький підхід до науково-методичної діяльності». 
Трачук Т. В. 

 
«Проблемне навчання як технологія розвивальної освіти». 

Юровчик В. Г. 
 

«Фізичні задачі та методи їх розв’язування». 
Кобель Г. П. 

«Реалізація методичної системи формування дослідницьких умінь 
учнів в процесі вивчення біології». 

Ягенська Г. В. 
 

«Якісні та кількісні характеристики освітнього середовища 
післядипломної педагогічної освіти регіону». 

Романчук Г. Д. 
 

«Система післядипломної освіти педагогічних кадрів як чинник 
розвитку освіти в регіоні». 

Кот Н. М. 
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«Розвиток освітньої системи в умовах децентралізації освіти». 

Стрільчук В. І. 
 
«Ключові компетентності вчителя іноземної мови». 

Ураєва І. Г., Гешеліна Т. Б. 
 

«Формування життєвих умінь учнів під час вивчення англійської мови». 
Бацмай С. А.  

 
«Компетентнісний підхід у викладанні української мови і літератури». 

Сова О. О. 
 

«Компетентнісний підхід до викладання історії». 
Мочкіна Л. І. 

 
«Інноваційний підхід до викладання правознавства та світоглядних 

дисциплін». 
Оніщук О. Р. 

 
«Розвиток ключових компетентностей учителя-словесника». 

Бондарук Л. М. 
 
«Підвищення якості дошкільної освіти через модернізацію її змісту, 

удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників». 
Березіна О. М. 

 
«Методика навчання військово-спортивного багатоборства». 

Дикий О. Ю. 
 

«Військово-фізична підготовка як складова патріотичного виховання 
допризовної молоді». 

Корнейко М. М. 
 

«Розвиток професійних компетентностей педагогів як умова 
формування освітньо-виховного середовища». 

Никитюк І. В. 
 

«Технології розвитку критичного мислення педагогів позашкільних 
навчальних закладів». 

Погонська О. М. 
 

«Учнівське самоврядування як засіб формування соціальної активності 
та громадянської самосвідомості учнівської молоді». 

Романюк Н. С. 
 



27 
 

«Формування фахової майстерності вчителів мистецьких предметів». 
Червінська Н. Л. 

 
«Науково-методичний супровід діяльності педагогічних працівників в 

умовах реалізації нових освітніх стандартів». 
Єндрущук С. М., Никитюк Л. М. 

 
«Компетентнісний підхід до управління сучасним навчальним 

закладом». 
Гуменюк М. У.  

 
«Формування професійної компетентності педагогів інтернатних 

навчальних закладів». 
Барановська Р. Є. 

 
«Впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах». 

Коць В. В. 
 

4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, 
семінарах, форумах тощо регіонального рівня 

Науково-практичні конференції 
Районна науково-практична конференція «Розвиток творчої 

особистості школяра через формування ключових життєвих компетентностей 
Нової української школи». 

Лютий, Луцюк А. М., смт Локачі 
 
Районна науково-практична конференція «Педагогічна спадщина 

В. Сухомлинського в освітньому середовищі». 
Квітень, Луцюк А. М., м. Горохів 

 
Науково-практична конференція «Функціонування освітніх округів як 

передумова децентралізації освіти». 
Квітень, Романчук Г. Д., Стрільчук В. І., м. Любомль 

 
Науково-практична конференція «Конкурентноспроможна особистість 

школяра в умовах Нової української школи». 
Червень, Ясінська Н. В., смт Іваничі 

 
Міська науково-практична конференція «Василь Сухомлинський і 

педагогічна майстерність учителя». 
Вересень, Луцюк А. М., м. Ковель 

 
Обласна науково-практична конференція «Концептуальне осмислення 

змісту національно-патріотичного виховання в умовах сучасної школи». 
Вересень, Миць М. Я., Ратнівський район 
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Районна науково-практична конференція «Професійно-особистісний 
розвиток учителя математики та фізики в неперервній педагогічній освіті: 
досвід, проблеми, перспективи». 

Жовтень, Сташенко М. О., Трачук Т. В., Сусь С. І., 
Савош В. О., м. Володимир-Волинський 

 
Районна науково-практична конференція «Професійно-особистісний 

розвиток учителя математики та фізики з позиції компетентнісного підходу: 
досвід, проблеми, перспективи». 

Жовтень, Сташенко М. О., Трачук Т. В., Сусь С. І., Савош В. О., 
Володимир-Волинський район 

 
Районна науково-практична конференція «Проблематика краєзнавчого 

матеріалу у навчально-виховному процесі школи». 
Жовтень, Луцюк А. М., м. Володимир-Волинський 

 
Науково-практична конференція «Розвиток фахової компетентності 

педагогів у контексті модернізації змісту освіти». 
Жовтень, Романчук Г. Д., Ясінська Н. В.,  

Володимир-Волинський район  
 

Обласна науково-практична конференція на тему: «Формування 
іншомовної комунікативної компетентності учнів у світлі останніх 
напрацювань з педагогіки та методики викладання іноземної мови». 

Листопад, Бацмай С. А., ВІППО 
Педагогічні читання 

Педагогічні читання з нагоди 135-річниці від дня народження Івана 
Огієнка для вчителів суспільно-гуманітарного циклу. 

Лютий, Миць М. Я., ВІППО 
 

Педагогічні читання з нагоди 200-річчя Миколи Костомарова для 
вчителів суспільно-гуманітарного циклу. 

Травень, Миць М. Я., ВІППО 
 
«Луцьке Братство на сторожі українства і православ’я» (спільно з 

Волинською обласною організацією Національної спілки краєзнавців 
України, Музеєм Луцького Братства, Луцьким історико-культурним 
заповідником, Державним архівом Волинської області). 

Травень, Романчук Г. Д., ВІППО   
 

«Школа – це жива думка і дитина в ній – мислитель». 
Вересень, Єндрущук С. М., Никитюк Л. М., ВІППО 

 
«Моя любов – Україна і математика» (до 125-річчя з дня народження 

українського математика М. П. Кравчука). 
Жовтень, Сташенко М. О., Сусь С. І., Трачук Т. В., ВІППО 
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Наукові семінари 
Науково-практичний семінар для відповідальних за організацію та 

проведення ЗНО в містах, районах та ОТГ області «Особливості 
управлінського супроводу процедурами ЗНО». 

Березень, Корнейко А. О., ВІППО 
 

Науково-методичний семінар для відповідальних за організацію та 
проведення ЗНО в містах, районах та ОТГ області «Особливості 
управлінського супроводу процедурами ЗНО». 

Березень, Корнейко А. О., Лук’янчук Г. Я., Остапйовський І. Є., ВІППО 
 
Науково-теоретичний семінар для аспірантів 1-го року навчання СНУ 

імені Лесі Українки «Формування професійної компетентності майбутніх 
викладачів вищої школи». 

Травень, Корнейко А. О., СНУ імені Лесі Українки 
 

Науковий семінар «Інноваційні технології підготовки компетентного 
фахівця в умовах глобалізаційних процесів». 

Червень, Остапйовський І. Є., СНУ імені Лесі Українки 
 

Форум працівників методичних служб, керівників та педагогів 
навчальних закладів «Інформаційні технології: можливості та використання в 
освітньому процесі». 

Червень,Ткачук Н. М., Григор’єва Н. В., ВІППО 
 
Засідання координаційної робочої групи представників ВРЦ.  

Протягом року, Рудь О. В., ВІППО 
Круглі столи: 
Обласний круглий стіл на тему «Дослідно-експериментальна діяльність 

навчального закладу в сучасних умовах». 
Березень, Луцюк А. М., ВІППО 

 

Обласний круглий стіл учителів КДМС «Пріоритетність духовно-
морального виховання дітей та молоді у процесі формування життєвих 
компетенцій особистості» за участі координаційної робочої групи 
представників ВРЦ. 

Жовтень, Рудь О. В., Сташенко М. О., ВІППО  
 
Круглі столи для вчителів: 
української мови та літератури, зарубіжної літератури, присвячений  

75-річчю від дня народження В. С. Гея, волинського письменника. 
Січень, Сова О. О., Бондарук Л. М., ВІППО  

 
історії «Про хід підготовки навчального підручника з історії України 

для 9 класу». 
Січень, Мочкіна Л. І., ВІППО 
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англійської мови «Форми та методи роботи з обдарованими учнями». 
Лютий, Бацмай С. А., ВІППО 

 
математики «Сучасний урок математики: досвід, проблеми, 

перспективи». 
Березень, Сташенко М. О., Сусь С. І., Трачук Т. В., Шацький район 

 
математики «Сучасний урок математики: досвід, проблеми, 

перспективи». 
Березень, Сташенко М. О., Трачук Т. В., Сусь С. І., Турійський район 

 
історії, присвячений 100-річчю утворення Української Центральної 

Ради. 
Березень, Мочкіна Л. І., Миць М. Я., ВІППО 

 
німецької мови «Підготовка методичних матеріалів з метою участі у 

ХХІV міжнародній конференції Асоціації германістів України». 
Березень, Гешеліна Т. Б., ВІППО 

 

предметів суспільно-гуманітарного циклу «Історичні традиції і 
сучасний розвиток Устилузької школи (до 100-річчя утворення Січової 
школи ім. Івана Франка в м. Устилуг»). 

Квітень, Миць М. Я., Устилузька ОТГ, 
Зимненська ОТГ, Володимир-Волинський район 

 
круглий стіл, присвячений Міжнародному дню ромів «Доста! – Здолай 

упередження, відкрий для себе рома!». 
Квітень, Бондарук Л. М., ВІППО 

 
правознавства «Новини законодавства України: сучасний стан та 

перспективи розвитку». 
Травень, Муляр О. П., Луцький район 

 
початкових класів «Шкільні зміни: теорія та практика». 

Травень, Єндрущук С. М. Никитюк Л. М., ВІППО  
філологів «Круглий стіл до Дня слов’янської писемності і культури». 

Травень, Бондарук Л. М., ВІППО 
 

німецької мови «Перспективи розвитку співпраці ВІППО з спілкою 
«Брюкеншлаг». Проведення співбесіди німецькою стороною з вчителями 
німецької мови області». 

Травень, Гешеліна Т. Б., ВІППО 
 

німецької мови «Презентація та обговорення методичних матеріалів,  
підготовка до міжнародної конференції». 

Червень, Гешеліна Т. Б., ВІППО 
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учителів-філологів «Зустріч з авторами підручників для 9 класів та 

представниками видавництв». 
Червень, Бондарук Л. М., Сова О. О., ВІППО 

української мови та літератури, присвячений 115-річчю від дня 
народження Юрія Яновського, українського письменника і драматурга. 

Вересень, Сова О. О., ВІППО 
 

німецької мови «Про підсумки та результати  роботи осередку 
Асоціації германістів України». 

Вересень, Гешеліна Т. Б., ВІППО 
 
зарубіжної літератури «Книжки – кораблі думки, що мандрують 

хвилями часу…». 
Листопад, Бондарук Л. М., ВІППО 

 
української мови та літератури, присвячений 295-річчю від дня 

народження Григорія Сковороди, українського просвітителя, філософа, 
поета, музиканта. 

Грудень, Сова О. О., ВІППО 
 
початкових класів «Інноваційна діяльність вчителя в контексті 

розвитку початкової математичної освіти». 
Грудень, Єндрущук С. М., ВІППО 

 
математики «Ігрові технології: їх роль і місце в процесі навчання 

математики». 
Грудень, Трачук Т. В., Сусь С. І., Нововолинський ліцей-інтернат 

 
математики «Сучасний урок математики: досвід, проблеми, 

перспективи». 
Грудень, Трачук Т. В., Сусь С. І., Іваничівський район 

 
5. Експертно-аналітична діяльність:  
а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських 

програм, електронних та технічних засобів навчання тощо 
Експертна оцінка проектів підручників та навчальних посібників з 

математики. 
Січень, Сташенко М. О., Сусь С. І., Трачук Т. В.  

 
Участь в експертизі проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів.  
Січень, педагогічні, науково-педагогічні працівники Інституту 

 
Апробація та підготовка до подання на присвоєння грифу МОН 

України авторських електронних дидактичних засобів навчання «Зарубіжна 
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література» 5, 6, 7, 8 класи Андреєвої О. В., вчителя Володимир-Волинської 
гімназії імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міської 
ради Волинської області. 

Протягом року, Бондарук Л. М. 
 

Апробація навчально-методичного комплексу «Основи християнської 
етики» для 8 класу. 

Протягом року, Рудь О. В., Сташенко М. О.,  
Люблинецька ЗОШ І–ІІІ ст. Ковельського району 

 
б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення 

кваліфікації, збірників, відгуки на автореферати тощо 
Загальне редагування збірників інформаційно-аналітичних матеріалів 

моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х 
класів загальноосвітніх навчальних закладів Володимир-Волинського, 
Камінь-Каширського, Локачинського, Любешівського районів Волинської 
області (згідно з планом УОН Волинської ОДА). 

Протягом року, Корнейко А. О. 
 

Організувати роботу експертних груп щодо рецензування навчальних 
програм, спецкурсів, факультативів, гуртків. 

Протягом року, методисти відділу інформатики 
 

Рецензування монографій, навчальних посібників, курсів лекцій, 
збірників науково-практичних конференцій тощо. 

Протягом року, педагогічні, науково-педагогічні працівники Інституту 
 

Загальне редагування науково-методичного видання для педагогів 
курсів духовно-морального спрямування (за результатами обласного етапу 
ХІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів духовно-
морального спрямування – 2017»). 

Квітень, Сташенко М. О. 
 

Загальне редагування збірки матеріалів науково-методичного семінару 
«Теоретико-методичні засади формування корпоративної культури як 
інструменту педагогічного менеджменту в навчальному закладі» на базі 
Комунального закладу «Луцький НВК № 26 Луцької міської ради Волинської 
області». 

Квітень, Турчик І. В. 
 

Загальне редагування збірника наукових праць міжрегіонального 
засідання кафедр освітнього менеджменту ОІППО (Волинського, 
Рівненського, Хмельницького). 

Вересень, Сташенко М. О. 
 

Методичні рекомендації учителям КДМС серії «Бібліотека вчителя». 
Листопад, Сташенко М. О., Рудь О. В. 
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6. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-
методичних листів, концепцій, положень тощо 

Розробка методичних рекомендацій щодо викладання предметів 
гуманітарного циклу. 

Протягом року, методисти відділу гуманітарних дисциплін 
 

Розробка показників складових професійної діяльності вчителя 
іноземної мови (планування уроку, розуміння учнів, оцінювання навчальних 
досягнень, знання предмета, керування власним професійним розвитком). 

Протягом року, Бацмай С. А. 
 
Розробка методичних рекомендацій щодо викладання інформатики. 

Протягом року, методисти відділу інформатики 
 
Розробка інструктивно-методичних рекомендацій про проведення         

І районного (міського) туру конкурсу «Учитель року – 2018». 
Протягом року, Шинкарук І. В. 

 
Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018». 
Протягом року, Шинкарук І. В. 

 
Розробка інструктивно-методичного листа для організації роботи 

зональних шкіл новаторства. 
Протягом року, Свитка Н. В.  

 
Розробка рекомендацій для роботи обласних авторських лабораторій. 

Протягом року, Майко С. М. 
 

Розробка навчальної програми «Менеджмент персоналу освітніх 
закладів та соціальних служб». 

Жовтень, Остапйовський І. Є. 
 

Презентація до спецкурсу «Формування корпоративної культури в 
навчальному закладі»: науково-методичне видання. 

Грудень, Турчик І. В. 
 

Узагальнення обласного перспективного педагогічного досвіду за 2017 
рік.  

Грудень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В.  
 
7. Формування інформаційної бази даних про наукову діяльність 

закладу 
Інформаційне наповнення та систематичне оновлення розділу «Зовнішнє 

оцінювання» сайту ВІППО 
Протягом року, Корнейко А. О.,  

Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Савчук О. І. 
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Інформаційне наповнення та систематичне оновлення сайту ВІППО,  

про наукову роботу кафедр. 
Протягом року,  науково-педагогічні працівники кафедр 

 
Інформаційне наповнення та систематичне оновлення сайту 

«Християнська етика на Волині» й сайту ВІППО. 
Протягом року, Рудь О. В. 

 
V. Науково-методична діяльність 
1. Форми організації науково-методичної роботи 
Проблемний семінар «Корпоративна культура як інструмент 

педагогічного менеджменту». 
Січень, Турчик І. В., Андрейчин С. Р., м. Луцьк 

 
Проблемний семінар для вчителів математики «Розвиток професійної 

компетентності вчителів математики через дослідницький підхід до науково-
методичної діяльності». 

Січень, Сташенко, М. О., Сусь С. І., Трачук Т. В., ВІППО 
 
Проблемний семінар для вчителів «Професійна компетентність вчителя 

як одна із умов формування здорового способу життя школярів». 
Січень, Ясінська Н. В., м. Нововолинськ 

 
Семінар-практикум «Науково-методична діяльність педагога: 

організація та форми відображення». 
Січень, Турчик І. В., м. Любомль 

 

Семінар-практикум «Науково-методична діяльність педагога: 
організація та форми відображення». 

Січень, Турчик І. В., с. Жидичин Ківерцівського району 
 

Семінар-практикум учителів географії, біології, хімії «Уроки географії, 
біології та хімії з підприємницьким тлом: методичні поради». 

Лютий, Григор’єва Н. В., Локачинський район 
 

Семінар-практикум учителів біології «Використання системи творчо-
розвивальних завдань у навчальному процесі з біології» 

Лютий, Тирак Р. О., ВІППО 
 

Навчально-методичний семінар для вчителів німецької мови 
«Культурологічне спрямування навчальної роботи на уроці німецької мови  
за навчальними комплектами видавництва Hueber». 

Лютий, Гешеліна Т. Б., ВІППО 
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Проблемний семінар для відповідальних за ЗНО в містах, районах та 
ОТГ області «Особливості управління процедурами пробного тестування». 

Лютий, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 
та моніторингових досліджень, ВІППО. 

 
Навчальний семінар-тренінг для вчителів англійської мови «Методика 

підготовки учнів на початковому та середньому етапах вивчення іноземної 
мови до складання міжнародних іспитів». 

Лютий, Бацмай С. А., ВІППО 
 
Проблемний семінар «Особливості управління процедурами пробного 

тестування». 
Лютий, Корнейко А. О., ВІППО 

 

Обласний проблемний семінар учителів КДМС «Духовно-моральне 
виховання як один із інструментаріїв формування життєвих компетенцій 
учнів нової української школи». 

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

Семінар-практикум «Науково-методична діяльність педагога: 
організація та форми її відображення». 

Лютий, Турчик І. В., смт Торчин Луцького району 
 
Семінар для вчителів-предметників вищої категорії «Організація 

роботи з фізичної культури, захисту Вітчизни, основ здоров’я». 
Лютий, Дикий О. Ю., Любомльський район 

 
Семінар-практикум «Організація науково-методичної діяльності 

педагога та форми її відображення». 
Лютий, Турчик І. В., с. Волошки Ковельського району 

 
Проблемний семінар для заступників директорів з виховної роботи, 

класних керівників, шкільних бібліотекарів «Концептуальне осмислення 
змісту національно-патріотичного виховання в умовах сучасної школи». 

Лютий, Ясінська Н. В., Миць М. Я., Іваничівський район 
 

Семінар-практикум вчителів початкових класів «Ігрові технології: суть, 
структура, функції, види». 

Березень, Юровчик В. Г., Ратнівський район 
 

Науково-практичний семінар «Формування громадянської 
компетентності учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу». 

Березень, Миць М. Я., Ковельський район 
 

Семінар-практикум «Соціально-психологічний клімат як елемент 
корпоративної культури навчального закладу». 

Березень, Турчик І. В., Андрейчин С. Р., м. Луцьк 



36 
 

 
Проблемний семінар для вчителів фізико-математичного профілю 

«Неперервна методична підготовка вчителів фізико-математичного профілю як 
необхідна умова їхнього професійно-особистісного розвитку» (два заняття). 

Березень, Сташенко М. О., Сусь С. І., Савош В. О., 
Трачук Т. В., Волинський обласний ліцей-інтернат 

 
Проблемний семінар для вчителів математики «Особливості організації 

навчально-пізнавальної діяльності школярів при вивченні тригонометрії». 
Березень, Сусь С. І., Трачук Т. В., Старовижівський район 

 
Семінар-практикум для вчителів початкових класів «Розвиток 

логічного мислення молодших школярів при вивченні математики». 
Березень, Трачук Т. В., Іваничівський район 

 
Навчальний семінар-тренінг для вчителів англійської мови «Методика 

підготовки учнів старшої школи до складання міжнародних іспитів з 
іноземної мови». 

Березень, Бацмай С. А., ВІППО 
 
Проблемний семінар для вчителів історії «Національно-патріотичне 

виховання в аспекті викладання історії в загальноосвітній школі». 
Березень, Мочкіна Л. І., Ковельський район 

 
Проблемний семінар-практикум для керівників районних (міських) 

методичних об’єднань вчителів англійської мови «Формування життєвих 
умінь на уроці англійської мови».  

Березень, Бацмай С. А., Іваничівський район 
 
Проблемний семінар для вчителів іспанської мови «Соціокультурний 

аспект викладання іспанської мови». 
Березень, Гешеліна Т. Б., м. Нововолинськ 

 
Семінар-практикум для учителів зарубіжної літератури, української 

літератури «Обличчя та душа сучасного уроку літератури. Ранок і вечір 
уроку». Зустріч з Богосвятською А. І., кандидатом філологічних наук, 
доцентом кафедри гуманітарної освіти Львівського ОІППО, членом-
кореспондентом НАНО, науковим консультантом науково-педагогічного 
проекту «Філологічний Олімп». 

Березень, Бондарук Л. М., Локачинський район 
 

Проблемний семінар для вчителів української мови та літератури 
«Особливості проведення ЗНО з української мови та літератури». 

Березень, Сова О. О., Любомльський район 
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Семінар-практикум для шкільних бібліотекарів «Національно-
патріотичне виховання учнів: співпраця шкільного бібліотекаря з учителем-
предметником». 

Березень, Миць М. Я., Ясінська Н. В., Локачинський район 
 
Семінар-практикум для учителів економіки «Вдосконалення споживчої 

грамотності учнів у контексті концепції “Нової української школи”». 
Березень, Гребенюк Т. С., м. Луцьк 

 
Проблемний семінар для вчителів природничих дисциплін  

«Формування дослідницьких умінь учнів на уроках та в позакласній роботі з 
біології». 

Березень, Ясінська Н. В., Ягенська Г. В., Рожищенський район 
 

Проблемний семінар для вчителів природничих дисциплін «До історії 
методики досліджень природничих дисциплін». 

Березень, Ясінська Н. В., Миць М. Я., Ківерцівський район 
 

Семінар-практикум «Навчання персоналу для роботи на пунктах 
тестування. Підготовка ПТ до основної сесії ЗНО – 2017». 

Березень, Корнейко А. О., спільно з ЛРЦОЯО, ВІППО 
 
Районний семінар «Медіаосвітні технології вивчення зарубіжної 

літератури у школі». 
Березень, Бондарук Л. М., Любомльський район 

 
Семінар для педагогів, які готують матеріали до виставки «Проведення, 

організація та підготовка матеріалів до виставки «Творчі сходинки педагогів 
Волині». 

Березень, Шинкарук І. В., Любомльський район 
 
Семінар-практикум для заступників директорів з виховної роботи 

«Педагогічний досвід: технологічний та методологічний аспекти». 
Березень, Шинкарук І. В., Іваничівський район 

 
Проблемний семінар для вчителів природознавства «Дотримання 

стандартів при формуванні фізичних понять та величин у вивченні курсу 
“Природознавство”». 

Квітень, Кобель Г. П., Іваничівський район 
 

Науково-практичний семінар «Лідерство як складова інноваційної 
діяльності директора школи в сучасних умовах». 

Квітень, Лук’янчук Г. Я., Вознюк В. С., смт Локачі 
 

Проблемний семінар з елементами тренінгу «Мотиваційна сфера 
управлінської культури керівника навчального закладу».  

Квітень, Лук’янчук Г. Я., смт Турійськ 
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Семінар-практикум для вчителів історії, заступників з навчально-виховної 
роботи «Національно-патріотичне виховання учнів засобами історії». 

Квітень, Миць М. Я., Любомльський район 
 
Семінар-практикум «Використання супервізії в профілактиці 

професійного вигорання педагогічних працівників у процесі ЗНО». 
Квітень, Остапйовський І. Є., Корнейко А. О., м. Луцьк, ВІППО 

 
Семінар-практикум для екзаменаторів ЗНО з української мови і 

літератури, математики, іноземних мов «Методика перевірки відкритої 
частини тестових завдань ЗНО–2017». 

Квітень–травень, Корнейко А. О., спільно з ЛРЦОЯО 
 

Семінар-тренінг учителів інформатики «Впровадження хмарних 
сервісів в загальноосвітньому навчальному закладі». 

Квітень, Остапчук Л. Р., Гісь І. В., Іваничівський район 
 

Проблемний семінар для вчителів природничих дисциплін 
«Формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення біології». 

Квітень, Ясінська Н. В., Ягенська Г. В., Іваничівський район 
 

Семінар-практикум для вчителів географії «Проблемне навчання як 
метод організації навчальної діяльності учнів». 

Квітень, Юровчик В. Г., Шацький район 

 

Семінар для вчителів, які працюють у етнічно неоднорідних класах 
«Методичні аспекти формування ключових компетентностей та культурної 
обізнаності педагогів у поліетнічному середовищі». 

Квітень, Бондарук Л. М., Муляр О. П., Рожищенський район 
 

Семінар-практикум «Організація науково-методичної діяльності 
педагога та форми її відображення». 

Квітень, Турчик І. В., м. Ковель 
 

Семінар-практикум «Науково-методична діяльність педагога: 
організація та форми відображення». 

Травень, Турчик І. В., м. Ковель 
 

Постійно діючий семінар-практикум для вчителів НТШ та шкіл з 
поглибленим вивченням англійської мови «Основні напрями трансформації 
змісту навчання іноземних мов відповідно до компетентнісної парадигми 
навчання іншомовного спілкування». 

Травень, Бацмай С. А., м. Нововолинськ 
 

Навчальний семінар-тренінг «Організація роботи літнього мовного табору». 
Травень, Бацмай С. А., Бондарук Л. М.,  

Гешеліна Т. Б., Ураєва І. Г., ВІППО 
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Семінар-тренінг для педагогічних працівників області – 
уповноважених Львівського РЦОЯО «Алгоритм роботи уповноваженої особи 
на пункті тестування». 

Травень, Корнейко А. О., ВІППО 
 

Семінар-практикум для вчителів «Особливості викладання 
інформатики в 5–8 класах загальноосвітньої школи». 

Травень, Остапчук Л. Р., Гісь І. В., ВІППО 
 

Проблемний семінар для бібліотекарів «Національно-патріотичне та 
громадянське виховання учнів бібліотечними засобами». 

Травень, Миць М. Я., Рожищенський район 
 

Проблемний семінар керівників методичних об’єднань вчителів 
економіки «Шляхи формування фінансової культури учнів в системі 
шкільної економічної освіти». 

Травень, Гребенюк Т. С., Маневицький район 
 

Семінар-практикум для вчителів суспільно-гуманітарного циклу та 
класних керівників «Виявлення інноваційних освітніх умов для формування 
громадянської компетентності учнів у родині». 

Травень, Миць М. Я., Володимир-Волинський район 
 
Семінар-практикум «Управління громадсько активною школою в 

умовах функціонування оновленого освітнього середовища». 
Червень, Миць М. Я., Стрільчук В. І., Володимир-Волинський район 

 

Семінар-практикум учителів польської мови «Комунікативно-
діяльнісний та компетентнісний підхід у викладанні польської мови». 

Червень, жовтень, Бондарук Л. М., ВІППО 
 

Проблемний семінар «Формування здоров’язбережувальної 
компетентності вчителя». 

Червень, Ясінська Н. В., м. Нововолинськ 
 

Проблемний семінар «Інтегративний підхід до формування у 
молодших школярів основ літературної компетентності». 

Червень, Єндрущук С. М., Никитюк Л. М., ВІППО 
 

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

Серпень, Трачук Т. В., Сташенко М. О., Любешівський район 
 

Проблемний семінар для вчителів-словесників «Новітні технології 
навчання у сучасній школі». 

Вересень, Бондарук Л. М., Любомльський район 



40 
 

Теоретичний семінар «Особливості розробки моделі підготовки 
громадянсько компетентного випускника загальноосвітнього навчального 
закладу». 

Вересень, Миць М. Я., Ясінська Н. В., Володимир-Волинський район 
 

Проблемний семінар-практикум методистів РМК / керівників методичних 
об’єднань вчителів історії «Роль краєзнавства у формуванні громадянської 
компетентності як важливої складової нової української школи». 

Вересень, Мочкіна Л. І., Локачинський район 
 

Семінар вчителів, які працюють у етнічно неоднорідних класах 
«Методичні аспекти формування ключових компетентностей та культурної 
обізнаності педагогів у поліетнічному середовищі». 

Вересень, Бондарук Л. М., Муляр О. П., Горохівський район 
 
Постійно діючий семінар для відповідальних за МД в містах, районах 

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

Вересень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО  
та моніторингових досліджень, ВІППО. 

 
Проблемний семінар учителів української мови і літератури НТШ 

«Застосування інноваційних освітніх технологій на уроках української мови 
та літератури». 

Жовтень, Сова О. О, м. Луцьк 
 

Районний семінар для заступників з навчально-виховної роботи 
«Підвищення якості освіти через призму акмеологічних підходів». 

Жовтень, Шинкарук І. В., Любомльський район 
 

Проблемний семінар учителів зарубіжної літератури в рамках науково-
педагогічного проекту «Філологічний Олімп» «Мотивація навчальної 
діяльності учнів як умова формування пізнавального інтересу та літературної 
компетентності на заняттях зарубіжної літератури». 

Жовтень, Бондарук Л. М., Любешівський район 
 

Проблемний семінар для заступників директорів з навчально-виховної 
роботи «Формування інноваційної педагогічної системи загальноосвітнього 
навчального закладу». 

Жовтень, Ткачук Н. М., Іваничівський район 
 

Проблемний семінар з елементами тренінгу «Лідерство як складова 
управлінської культури керівника навчального закладу».  

Жовтень, Лук’янчук Г. Я., смт Турійськ 
 

Проблемний семінар з елементами тренінгу «Управлінська культура 
керівника навчального закладу». 

Жовтень, Лук’янчук Г. Я., смт Камінь-Каширський 
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Науково-практичний семінар «Умови формування компетентностей, 
що сприяють самореалізації особистості учня». 

Жовтень, Лук’янчук Г. Я., Корнейко А. О., смт Локачі 
 

Семінар-практикум «Науково-методична робота в навчальному закладі: 
компетентнісний підхід». 

Жовтень, Турчик І. В., м. Нововолинськ 
 

Проблемний семінар для  вчителів природничих дисциплін  «Історичні 
джерела та аспекти розвитку методики навчання природничих дисциплін в 
Україні». 

Жовтень, Ясінська Н. В., Миць М. Я., Локачинський район 
 

Семінар-практикум «Національно-патріотичне виховання учнів: 
співпраця шкільного бібліотекаря з класними керівниками» (шкільні 
бібліотекарі, класні керівники). 

Жовтень, Миць М. Я., Камінь-Каширський район 
 

Семінар-практикум вчителів географії «Проблемне навчання як метод 
організації навчальної діяльності учнів». 

Жовтень, Юровчик В. Г., Ратнівський район 
 
Семінар-практикум «Особливості викладання інформатики в закладах 

нового типу». 
Жовтень, Остапчук Л. Р., Гісь І. В., Рожищенський район 

 
Постійно діючий семінар керівників методичних об’єднань вчителів 

біології «Екологічне виховання як основа успіху та самовдосконалення 
вчителя та учня». 

Жовтень, Тирак Р. О., Луцький район 
 
Постійно діючий семінар керівників методичних об’єднань вчителів 

хімії «Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів в процесі 
вивчення шкільного курсу хімії». 

Жовтень, Кащенюк М. Р., Любешівський район 
 

Семінар для вчителів-предметників «Новітні технології вивчення 
зарубіжної літератури в рамках Всеукраїнського проекту «Філологічний олімп». 

Листопад, Бондарук Л. М., Любомльський район 
 

Проблемний семінар «Підсумки ЗНО–2017». 
Листопад, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 

 та моніторингових досліджень, ВІППО 
 

Проблемний семінар учителів природничих дисциплін «Впровадження 
напрямів STEM-освіти у процесі навчання природничих дисциплін». 

Листопад, Григор’єва Н. В., Кащенюк М. Р.,  
Володимир-Волинський район 
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Проблемний семінар для вчителів природничих дисциплін «Роль проектних 
технологій в науково-пошуковій роботі вчителя природничих дисциплін». 

Листопад, Ясінська Н. В., Ягенська Г. В., Камінь-Каширський район 
 

Проблемний семінар «Роль науково-методичної роботи в підвищенні 
рівня професійної підготовки вчителя». 

Листопад, Турчик І. В., м. Ковель 
 

Навчально-методичний семінар вчителів правознавства «Актуальні 
проблеми викладання суспільствознавчих дисциплін». 

Листопад, Оніщук О. Р., ВІППО 
 
Постійно діючий семінар керівників методичних об’єднань вчителів 

географії «Сасоаналіз як засіб формування професіоналізму вчителя географії». 
Листопад, Григор’єва Н. В., ВІППО 

 
Проблемний семінар для вчителів німецької мови «Використання 

онлайн-ресурсів на уроці німецької мови». 
Листопад, Гешеліна Т. Б., КЗ «Луцька гімназія № 18» 

 

Цикл навчально-методичних семінарів для вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів та голів МО з предметів, винесених на ЗНО–2018 
«Особливості викладання предмета в контексті аналізу ЗНО–2017 та 
перспектив ЗНО–2018». 

Листопад, грудень, працівники центру ЗНО та моніторингових 
досліджень, методисти відділу гуманітарних дисциплін, ВІППО 

 

Проблемний семінар учителів французької мови «Вимоги до сучасного 
уроку французької мови та формування іншомовної комунікативної 
міжкультурної компетентності». 

Грудень, Ураєва І. Г., ВІППО 
2. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні 

школи методиста, школи методистів-кореспондентів, школи молодого 
керівника, творчі майстерні, лабораторії тощо 

Проведення тренінгів згідно з проектами за програмами: навчання за 
курсом IT Essentials (Основи програмного та апаратного забезпечення 
персонального комп’ютера) Мережевої академії Cisco; «Іntel. Навчання для 
майбутнього»; Microsoft. «Вчителі в онлайні». 

Протягом року, Остапчук Л. Р., Гісь І. В., ВІППО 
 

Школа фахової майстерності «Професійний саморозвиток учителя 
математики в неперервній педагогічній освіті»: «Технології розвитку 
професійної компетентності вчителя математики». 

Січень, березень, вересень, листопад, Трачук Т. В., ВІППО 
 

Семінар-практикум для молодих учителів математики «Підготовка 
учнів до ЗНО з математики. Основні методи розв’язування задач». 

Січень, Сташенко М. О., Трачук Т. В., м. Луцьк 
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Творча група учителів історії «Підготовка підручника з історії України 

для 9 класу». 
Січень, березень, Мочкіна Л. І., ВІППО 

 
Творча група учителів німецької мови «Шляхи та можливості реалізації 

досвіду педагогів Німеччини на уроці в українській школі». 
Січень, березень, жовтень, Гешеліна Т. Б., ВІППО 

 
Творча група вчителів географії та економіки з проблеми «Метод 

кейсів – інноваційна освітня технологія навчання». 
Січень, квітень, Григор’єва Н. В., Гребенюк Т. С., ВІППО 

 
Майстер-клас для вчителів математики «Особливості організації навчання 

в рамках компетентнісно орієнтованої моделі освітнього процесу»: «Організація 
навчання основним методам розв’язування планіметричних задач». 

Січень, Трачук Т. В., Волинський обласний ліцей-інтернат 
 

Майстер-клас для вчителів математики «Особливості організації навчання 
в рамках компетентнісно орієнтованої моделі освітнього процесу»: «Організація 
навчання основним методам розв’язування стереометричних задач». 

Січень, Трачук Т. В., Волинський обласний ліцей-інтернат 
 
Робота обласних авторських лабораторій (за окремим графіком). 

Січень–грудень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В. 
  

Продовжити роботу обласної школи перспективного педагогічного 
досвіду «Школа – центр національно-патріотичного виховання школярів» на 
базі КЗ «Луцький НВК “Гімназія № 14” ім. В. О. Сухомлинського Луцького 
міської ради Волинської області». 

Січень, жовтень, Никитюк І. В., м. Луцьк 
 

Творча група Всеукраїнського науково-педагогічного проекту 
учителів-філологів «Філологічний Олімп» «Візуалізація навчального 
матеріалу у процесі аналізу та інтерпретації художнього тексту на уроках 
зарубіжної літератури». 

Лютий, листопад, Бондарук Л. М., ВІППО 
 
Семінар-практикум для молодих учителів фізики «Активізація 

пізнавальної діяльності учнів засобами новітніх інформаційних технологій». 
Лютий, Савош В. О., Ковельський район 

 
Обласна школа молодого вчителя математики з проблеми 

«Проектування професійної самоосвіти вчителя математики». 
Лютий, квітень, вересень, грудень, 

Сташенко М. О., Сусь С. І., Трачук Т. В., м. Луцьк 
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Школа фахової майстерності учителів англійської мови Школа 
молодого іТвіннера. 

Лютий, жовтень, Бацмай С. А., ВІППО 
 

Семінар-практикум для молодих учителів математики «Підготовка 
учнів до ЗНО з математики. Основні методи розв’язування задач». 

Лютий, Сташенко М. О., Трачук Т. В., Горохівський район 
 

Семінар-практикум для молодих учителів математики «Підготовка 
учнів до ЗНО з математики. Основні методи розв’язування задач». 

Лютий, Сташенко М. О., Сусь С. І., 
Трачук Т. В., Любешівський район 

 
Семінар-практикум для молодих учителів математики «Підготовка 

учнів до ЗНО з математики. Основні методи розв’язування задач з 
параметрами». 

Лютий, Сташенко М. О., Трачук Т. В., Маневицький район 
 
Творча майстерня учителів суспільно-гуманітарного циклу з проблеми 

«Інноваційні технології викладання суспільно-гуманітарних дисциплін». 
Лютий, жовтень, Муляр О. П., ВІППО 

 
Майстер-клас учителів хімії «Використання ужиткового хімічного 

експерименту у викладанні хімії». 
Березень, Кащенюк М. Р., ВІППО 

 
Семінар-практикум для молодих учителів математики «Основи творчої 

розробки сучасного уроку математики. Моделювання уроків». 
Березень, Сташенко М. О., Сусь С. І., Трачук Т. В., м. Ковель 

 
В рамках Всеукраїнського науково-педагогічного проекту 

«Філологічний Олімп»: авторська майстерня Бусел С. В., вчителя ЗОШ            
І–ІІІ ст. с. Козлиничі Ковельського району, кандидата філологічних наук 
«Мотивація навчальної діяльності учнів як умова формування пізнавального 
інтересу та літературної компетентності на заняттях зарубіжної літератури». 

Березень, вересень, Бондарук Л. М., ВІППО 
 

Творча група вчителів інформатики «Використання вільного 
програмного забезпечення в школі». 

Березень, Остапчук Л. Р., Гісь І. В., ВІППО 
 

Проблемний семінар «Навчально-методичне забезпечення викладання 
фізики дев’ятого класу (з участю авторів підручників)». 

Березень, Савош В. О., ВІППО 
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Майстер-клас «Розвиток пізнавальної активності учнів засобами 
інтерактивних технологій». 

Березень, Єндрущук С. М., ВІППО 
 
Майстер-клас для вчителів англійської мови, які викладають англійську  

як другу іноземну «Діяльнісна технологія навчання англійської  мови у 5–8 
класах при вивченні англійської мови як другої іноземної». 

Березень, Бацмай С. А., м. Луцьк 
 
Творча майстерня «Сучасні інноваційні технології в початковій школі 

(“Інтелект України”, “Розумники”, “Міксіке в Україні”, “Росток”)». 
Березень, листопад, Єндрущук С. М., Никитюк Л. М., ВІППО 

 
Творча група учителів української мови та літератури «Особливості 

використання новітніх методик викладання української мови і літератури». 
Березень, жовтень, Сова О. О., ВІППО 

 
Творча група вчителів англійської мови «Розвиток міжкультурних 

компетентностей вчителя». 
Березень, жовтень, Бацмай С. А., ВІППО 

Засідання керівників обласних авторських лабораторій: презентація 
роботи та обмін досвідом. 

Березень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В., ВІППО 
 

Творча група учителів історії «Інноваційні технології викладання 
історії в школах». 

Квітень, вересень, Мочкіна Л. І., ВІППО  
 
Семінар-тренінг молодих учителів біології та хімії «Розвиток 

мотиваційної сфери школярів  при вивченні біології та хімії». 
Квітень, Тирак Р. О., Кащенюк М. Р., ВІППО  

 
Засідання школи молодого педагога «Особливості використання 

релігійного аспекту в навчально-виховному процесі».  
Квітень, жовтень, Рудь О. В., Сташенко М. О., ВІППО 

 
Школа новопризначеного педагога-організатора «Учнівське 

самоврядування як засіб формування соціальної активності та громадянської 
самосвідомості учнівської молоді». 

Квітень, жовтень, Романюк Н. С., ВІППО 
 
Семінар-практикум Організація науково-методичної діяльності педагога 

та форми її відображення». 
Квітень, Турчик І. В., м. Ковель 
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Школа методиста «Підготовка педагогів до інноваційної діяльності: 
моделі, досвід, проблеми та перспективи». 

Травень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В., ВІППО 
 
Семінар-практикум молодих учителів географії «Екскурсії як важлива 

складова навчально-виховного процесу з географії та природознавства». 
Травень, Григор’єва Н. В., Луцький район 

 
Майстер-клас «Диференційований підхід в навчанні: проблеми, 

пошуки, рішення». 
Червень, Єндрущук С. М., Никитюк Л. М., ВІППО 

 
Проблемний семінар молодих учителів географії «Організація 

пізнавальної діяльності учнів методами інтерактивного навчання». 
Вересень, Григор’єва Н. В., ВІППО 

 
Творча майстерня «Формування мережі зональних шкіл новаторства». 

Вересень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В., ВІППО 
  
Школа молодого педагога (вчителя фізичної культури) «Планування 

навчального процесу з фізичної культури». 
Вересень, Дикий О. Ю., ВІППО 

 
Творча група учителів французької мови «Нова якість та стандарти 

навчання іноземних мов у сучасній загальноосвітній школі». 
Вересень, Ураєва І. Г., ВІППО 

 
Семінар-практикум молодих учителів біології та хімії «Формування 

пізнавального інтересу школярів до вивчення біології та хімії шляхом 
дослідницької діяльності». 

Вересень, Тирак Р. О., Кащенюк М. Р., Ківерцівський район  
 
Школа молодого педагога української мови та літератури «Інноваційні 

освітні технології викладання української мови та літератури». 
Вересень, Сова О. О., ВІППО 

 
Школа молодого педагога зарубіжної літератури «Сучасний урок 

зарубіжної літератури: традиції та інновації». 
Вересень, Бондарук Л. М., ВІППО 

 
Школа молодих та новопризначених учителів англійської, німецької, 

французької, іспанської та польської мов «Діяльнісний та компетентнісний 
підходи до навчання іноземних мов». 

Жовтень, Бацмай С. А., Гешеліна Т. Б., 
Ураєва І. Г., Бондарук Л. М., ВІППО 
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Школа молодого педагога історії «Нестандартні форми проведення 
уроку історії». 

Жовтень, Мочкіна Л. І., Миць М. Я., ВІППО 
 
Семінар-практикум для молодих учителів фізики «Реалізація 

міжпредметних зв’язків на уроках фізики». 
Жовтень, Савош В. О., Камінь-Каширський район 

 

Майстер-клас «Розвиток творчого мислення учнів на уроках фізики 
засобами фізичного експерименту». 

Жовтень, Савош В. О., Старовижівський район 
 
Школа молодого педагога «Розв’язування олімпіадних задач з 

інформатики та інформаційних технологій». 
Листопад, Остапчук Л. Р., Гісь І. В., ВІППО 

 
Школа методиста «Виставка дидактичних і методичних матеріалів як 

складова результатів професійної компетентності педагога». 
Листопад, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В., ВІППО 

 
Консультації з питань участі педагогів області у конкурсах з фахової 

майстерності. 
Протягом року, Шинкарук І. В., ВІППО 

 

Майстер-класи вчителів – учасників творчої групи Всеукраїнського 
науково-педагогічного проекту учителів-філологів «Філологічний Олімп». 

Протягом року, Бондарук Л. М., ВІППО  
 

3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 
Заняття авторської лабораторії директора НВК с. Залізниця 

Любешівського району Кутинця С. Г. «Освітні технології у діяльності 
навчального закладу». 

Січень, травень, листопад, Гуменюк М. У., ВІППО 
 

Навчально-методичний семінар для керівників шкіл «Організація 
роботи інформаційно-реєстраційних пунктів ЗНО–2017 на базі ЗНЗ». 

Січень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО  
та моніторингових досліджень, ВІППО 

 
Круглий стіл для керівників навчальних закладів Іваничівського району 

«Якість надання освітніх послуг у навчальних закладах району: оцінки та 
перспективи (за матеріалами соціологічного дослідження)». 

Січень, Романчук Г. Д., Стрільчук В. І., смт Іваничі 
 
Проблемний семінар для керівників ЗНЗ І–ІІІ ст. «Зовнішнє незалежне 

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

Лютий, Корнейко А. О., Лук’янчук Г. Я., ВІППО 
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Круглий стіл керівників опорних шкіл області «Функціонування 
опорних шкіл в умовах децентралізації освіти». 

Березень, Стрільчук В. І., смт Турійськ 
 
Семінар-практикум директорів навчальних закладів Любомльського 

району: «Зміна компонентів професійної діяльності директора в умовах 
децентралізації освіти». 

Березень, Стрільчук В. І., м. Любомль   
 

Круглий стіл керівників навчальних закладів Камінь-Каширського 
району «Саморозвиток особистості педагога як умова креативної 
самореалізації, професійного успіху». 

Березень, Романчук Г. Д., м. Камінь-Каширський 
 
Обласний семінар керівників базових шкіл «Використання проектних 

технологій у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності». 
Березень, Гуменюк М. У., ВІППО 

 
Постійно діючий семінар керівників ЗОШ «Педагогічне моделювання 

як основа проектування освітніх процесів». 
Березень, травень, Ткачук Н. М.,  

Романчук Г. Д., Володимир-Волинський район 
 
Науково-практичний семінар «Концептуальне осмислення змісту 

національно-патріотичного виховання в умовах сучасної школи» (заступники 
директорів з виховної роботи, шкільні бібліотекарі, класні керівники). 

Березень, Ясінська Н. В., Миць М. Я., Іваничівський район 
 
Семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи 

«Сучасний урок у контексті нових методологічних підходів».  
Квітень, Ткачук Н. М., Локачинський район 

 
Семінар-практикум для новопризначених керівників шкіл «Інноваційні 

підходи до управління сучасним загальноосвітнім навчальним закладом». 
Квітень, Гуменюк М. У., Любешівський район 

 
Семінар-практикум для керівників ЗНЗ та практичних психологів 

«Використання супервізії в профілактиці професійного вигорання 
педагогічних працівників у процесі ЗНО». 

Квітень, Остапйовський І. Є., Корнейко А. О.,  
методисти центру ЗНО та моніторингових досліджень, ВІППО 

 
Проблемний семінар «Концептуальне осмислення змісту національно-

патріотичного виховання в умовах сучасної школи» (заступники директорів з 
навчально-виховної роботи, педагоги-організатори). 

Травень, Миць М. Я., Старовижівський район 
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Семінар-практикум «Організація та проведення локальних 
моніторингових досліджень як засіб оперативного управління якістю освіти» 

Жовтень, Корнейко А. О., Кутовий Р. С., ВІППО 
 
Круглий стіл для керівників ЗНЗ «Формування інноваційного 

здоров’язбережувального освітнього середовища ЗНЗ: досвід проектування і 
реалізації». 

Жовтень, Поліщук Н. А., ВІППО 
 
Обласний семінар для керівників базових шкіл «Управлінський супровід 

здійснення національно-патріотичного виховання учнівської молоді».  
Жовтень, Гуменюк М. У., Ковельський район  

 
Проблемний семінар директорів навчальних закладів Любомльського 

району «Функціонування опорних шкіл в умовах децентралізації освіти». 
Жовтень, Стрільчук В. І., Любомльський район 

 
Семінар для керівників ЗНЗ, заступників з навчально-виховної роботи 

«Використання інструментів інноваційних технологій, як засобів ефективної 
роботи навчальних закладів». 

Листопад, Шинкарук І. В., Любомльський район 
 
Семінар-практикум для новопризначених керівників шкіл «Роль 

керівника школи у створенні освітнього середовища для розвитку творчої 
особистості». 

Листопад, Гуменюк М. У., Луцький район 
 

Круглий стіл для керівників навчальних закладів Любешівського 
району «Якість надання освітніх послуг у навчальних закладах району: 
оцінки та перспективи (за матеріалами соціологічного дослідження)». 

Грудень, Романчук Г. Д., смт Любешів  
 
Школа резерву керівних кадрів закладів освіти міста (згідно з планом  

роботи міського МК).  
Щоквартально, Вознюк В. С., м. Нововолинськ  

 
Школа резерву керівних кадрів закладів освіти району (згідно з планом 

роботи районного МК).  
Щоквартально, Вознюк В. С., Іваничівський район 

 
Онлайн-консультування керівників ЗНЗ області (за запитом). 

Протягом року, науково-педагогічні працівники 
кафедри менеджменту освіти 

 

4. Науково-методичний супровід виховної роботи 
Організувати роботу науково-практичного семінару  методистів з виховної 

роботи, керівників методичних об’єднань заступників директорів шкіл з виховної 
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роботи «Теорія і практика проектування виховних систем у навчальних 
закладах області». 

Березень, Никитюк І. В., ВІППО 
 

Організувати роботу постійно діючого семінару «Військово-патріотичне 
виховання в системі формування громадянської компетентності учнівської 
молоді: форми, методи інноваційні підходи» для керівників методичних 
об’єднань вчителів предмета «Захист Вітчизни». 

Березень, жовтень, Корнейко М. М., ВІППО 
 

Організувати роботу науково-практичного семінару 
«Здоров’язбережувальні технології  в системі оздоровчо-виховної роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів» для методистів (спеціалістів) з 
предмета «Фізична культура» районних (міських) методичних кабінетів. 

Квітень, Дикий О. Ю., м. Володимир-Волинський 
 

Продовжити роботу постійно діючого семінару методистів з виховної 
роботи, керівників методичних об’єднань заступників директорів шкіл з виховної 
роботи «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – пріоритетна 
складова виховної системи». 

Квітень, листопад, Никитюк І. В., ВІППО 
 

5. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності 
інтернатних закладів освіти 

Заняття постійно діючого науково-методичного семінару методистів з 
питань інклюзивної освіти міських, районних методичних кабінетів, 
керівників ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи, 
асистентів-вчителів, психологів, соціальних педагогів, педагогів, які 
працюють в умовах інклюзивного навчання «Професійне співробітництво з 
підготовки учнів з особливими потребами в ПТНЗ». 

Березень, Коць В. В., м. Луцьк, ЛЦПТО 
 

Заняття постійно діючого науково-методичного семінару методистів з 
питань інклюзивної освіти міських, районних методичних кабінетів, 
керівників ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи, 
асистентів-вчителів, психологів, соціальних педагогів, педагогів, які 
працюють в умовах інклюзивного навчання «Соціально-психологічний 
супровід дітей з особливими освітніми потребами». 

Квітень, Коць В. В., м. Луцьк 
 

Семінар-практикум для вчителів лікувальної фізкультури 
«Упровадження фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих, 
корегувальних технологій на заняттях ЛФК». 

Квітень, Барановська Р. Є., Ківерцівський район 
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Обласний навчально-методичний семінар вчителів спеціальних шкіл 
«Ефективність використання наочно-дидактичних посібників у проведенні 
занять корекційно-розвиткового блоку». 

Травень, Барановська Р. Є., м. Нововолинськ 
 

Заняття постійно діючого науково-методичного семінару методистів з 
питань інклюзивної освіти міських, районних методичних кабінетів, 
керівників ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи, 
асистентів-вчителів, психологів, соціальних педагогів, педагогів, які 
працюють в умовах інклюзивного навчання «Налагодження партнерських 
стосунків з родинами, що виховують осіб з особливими потребами». 

Жовтень, Коць В. В., м. Луцьк, ЛЦПТО 
 

Заняття постійно діючого науково-методичного семінару методистів з 
питань інклюзивної освіти міських, районних методичних кабінетів, 
керівників ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи, 
асистентів-вчителів, психологів, соціальних педагогів, педагогів, які 
працюють в умовах інклюзивного навчання «Психолого-педагогічний 
супровід інклюзивного навчання у ЗНЗ». 

Листопад, Коць В. В., м. Луцьк 
 

Творча майстерня вчителя соціально-побутового орієнтування 
Крупівського НРЦ Міщук А. П. «Від творчого пошуку до ефективного 
результату». 

Листопад, Барановська Р. Є., Крупівський НРЦ 
 
Постійно діючий семінар молодих вихователів «Реалізація корекційної-

виховної роботи в умовах спеціальної школи-інтернату». 
Листопад, Барановська Р. Є., с. Затурці 

 
6. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 
Школа молодого педагога «Творча гра як засіб освітнього впливу на 

дитячу особистість». 
Січень, Березіна О. М., ВІППО 

 
Майстер-клас для завідувачів ДНЗ «Шляхи реалізації парціальної 

програми «Грайлик». 
Лютий, Березіна О. М., ДНЗ № 10 

 
Проблемний семінар «Систематичний підхід до організації роботи з 

художньо-естетичного напрямку в умовах малокомплектного ДНЗ». 
Березень, Березіна О. М., Володимир-Волинський район 

 
Майстер-клас для вихователів «Робота з кінетичним піском як засіб 

розвитку творчого потенціалу педагога і дітей дошкільного віку». 
Березень, Березіна О. М., ДНЗ № 10 
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Постійно діючий семінар для спеціалістів, методистів з дошкільної 
освіти РММК «Виховання художньо-естетичних засад особистості дитини  
через відкриття світу музичного мистецтва». 

Квітень, Березіна О. М., Луцький район 
 
Творча майстерня вихователя-методиста ДНЗ № 23 м. Луцька 

Піддубної Л. А. «Використання методу проектів в освітньому процесі ДНЗ». 
Квітень, Березіна О. М., м. Луцьк, ДНЗ № 23 

 
Фотоквест «Дитячий садок – територія дитинства». 

Травень, Березіна О. М., ВІППО 
 

Семінар-практикум для вихователів дошкільних навчальних закладів 
«Виховне значення народних ігор». 

Травень, Березіна О. М., ДНЗ № 4 м. Луцька 
 
Інструктивно-методична нарада за підсумками роботи у 2016/2017 

навчальному році та основними напрямками роботи у 2017/2018 навчальному 
році. 

Червень, Березіна О. М., ВІППО  
 
Школа молодого педагога «Соціалізація дітей дошкільного віку в 

процесі залучення їх до енергозбереження». 
Вересень, Березіна О. М., ВІППО 

 
Постійно діючий семінар для спеціалістів, методистів з дошкільної 

освіти РММК «Вплив ігрової діяльності на розвиток творчих здібностей, 
самостійності та самореалізації дошкільника». 

Жовтень, Березіна О. М., Локачинський район 
 
Семінар-практикум для керівників музичних «Використання ігрових 

методів і прийомів в  музично-ритмічній діяльності в різних вікових групах». 
Жовтень, Березіна О. М., ДНЗ № 2 

 
Круглий стіл для завідувачів ДНЗ «Залучення батьків, інших членів 

родин вихованців до участі в освітньому процесі закладу як вектор організації 
взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками вихованців». 

Жовтень, Березіна О. М., ВІППО 
 

Тренінг для молодих педагогів «Створення ситуації успіху». 
Жовтень, Березіна О. М., ВІППО 

 
Психолого-педагогічний турнір для вихователів ДНЗ «Формування 

соціальних навичок як спосіб роботи з проявами агресії в дитячому 
середовищі». 

Листопад, Березіна О. М., Остапйовський О. І., ВІППО 
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Панорама досвіду «Соціалізація дітей дошкільного віку в процесі 
залучення їх до енергозбереження». 

Листопад, Березіна О. М., Цимбалюк О. Л., ДНЗ № 23 
 

Методичний діалог «Формування у вихованців навичок спілкування і 
ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми». 

Грудень, Березіна О. М., ВІППО 
 
Творча група «Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей 

старшого дошкільного віку». 
Протягом року, Березіна О. М., ВІППО 

 
7. Науково-методичний супровід позашкільної освіти 
Круглий стіл для керівників, методистів позашкільних навчальних 

закладів «Позашкільна освіта: здобутки, виклики, перспективи». 
Лютий, Никитюк І. В., Погонська О. М., ВІППО 

 
Круглий стіл для методистів позашкільних навчальних закладів 

«Педагог позашкілля: професійний стандарт та вектори розвитку». 
Вересень, Никитюк І. В., Погонська О. М., ВІППО 

 
Організація та проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів  
«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2017». 

І півріччя, Никитюк І. В., Погонська О. М., ВІППО 
 

Організація та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів 
навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти 
у 2017 році. 

І півріччя, Никитюк І. В., Погонська О. М., ВІППО 
 
Експертиза навчальних програм позашкільних навчальних закладів області. 

Протягом року, Погонська О. М., члени експертної комісії ВІППО 
 

Підготовка матеріалів учасників обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів «Джерело творчості» за напрямами позашкільної освіти (електронний 
додаток до науково-методичного вісника «Педагогічний пошук»). 

Протягом року, Погонська О. М. 
 

8. Навчально-методичні семінари, наради, тренінги тощо 
Семінар-тренінг для практичних психологів щодо впровадження 

програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» за 
проектом Українського фонду благополуччя дітей «Впровадження програми 
з попередження торгівлі людьми в інститутах післядипломної педагогічної 
освіти». 

Січень, Казмірчук Н. М., Турчина Л. І., ВІППО 
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Настановча нарада «Викладання КДМС: стан, проблеми і перспективи» 
для методистів районних (міських) методичних кабінетів, що опікуються 
викладанням курсів «Християнська етика в українській культурі» та «Основи 
християнської етики». 

Січень, Рудь О. В., ВІППО 
 
Проблемний семінар для вчителів математики і фізики «Застосування 

програмного забезпечення на уроках математики та фізики». 
Лютий, Савош В. О., Трачук Т. В., Володимир-Волинський район 

 
Постійно діючий проблемний семінар для вчителів математики і 

учителів початкових класів (учителів математики) «Реалізація принципу 
наступності при вивченні математики – необхідна умова забезпечення якості 
шкільної математичної освіти». 

Лютий, квітень, жовтень, грудень,  
Сусь С. І., Трачук Т. В., Горохівський район 

 

Семінар-тренінг щодо впровадження програми виховної роботи з 
питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція» за проектом Українського фонду благополуччя дітей 
«Впровадження програми з попередження торгівлі людьми в інститутах 
післядипломної педагогічної освіти». 

Лютий, Мурашкіна Ю. Д., м. Луцьк 
 
Навчально-інструктивний семінар «Методика роботи з реєстраційною 

програмою ЗНО–2017». 
Лютий, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО  

та моніторингових досліджень ВІППО 
 
Семінар-практикум вчителів музичного мистецтва «Формування 

національної свідомості учні засобами народної пісні». 
Лютий, Червінська Н. Л., м. Луцьк 

 

Мистецька вітальня «Фундатор українського музичного мистецтва» 
(175 років від дня народження Миколи Лисенка, видатного композитора, 
диригента, педагога, громадського діяча). 

Лютий, Червінська Н. Л., Обласна бібліотека для юнацтва 
 

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

Березень, Сташенко М. О., Рудь О. В., смт Ратне 
 
Семінар-практикум для вчителів математики «Організація роботи 

вчителя математики над науково-методичною проблемою». 
Березень, Сусь С. І., Трачук Т. В., Горохівський район 
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Семінар-тренінг «Арт – методи у корекції емоційних, поведінкових та 
когнітитивних порушень». 

Березень, Андрейчин С. Р., ВІППО 
 

Навчально-методичний семінар вчителів правознавства «Механізми і 
наслідки дискримінації». 

Березень, Оніщук О. Р., ВІППО 
 

Проблемний семінар «Вимоги до обладнання та персоналу пунктів 
тестування ЗНО. Робота з технологічними картами». 

Березень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 
 та моніторингових досліджень, ВІППО 

 

Мистецька вітальня «Мисткиня сонячної душі» (100 років від дня 
народження Тетяни Яблонської, української художниці-живописця). 

Березень, Червінська Н. Л., Обласна бібліотека для юнацтва 
 

Районний семінар для вчителів початкових класів «Районний семінар для 
вчителів початкових класів «Ігрові технології: суть, структура, функції, види». 

Березень, Юровчик В. Г., Ратнівський район 
 
Навчально-методичний семінар учителів англійської мови «Участь у 

програмі eTwinning Plus як засіб формування дієвої мотивації учнів до 
вивчення іноземної мови». 

Квітень, Бацмай С. А., м. Луцьк  
 

Навчально-методичний семінар учителів англійської мови  
«Використання методики асоціативних символів на початковому етапі 
навчання англійської мови». 

Квітень, Бацмай С. А., м. Луцьк 
 

Навчально-методичний семінар вчителів історії «Проектна діяльність 
на уроках історії та в позакласній роботі». 

Квітень, Мочкіна Л. І., Луцький район 
 

Майстер-клас для вчителів образотворчого мистецтва «Мистецтво 
моделювання паперових художніх композицій». 

Квітень, Червінська Н. Л., м. Луцьк 
 

Нарада «Організація взаємодії служб, які забезпечують діяльність 
пунктів тестування у дні проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
2017 року». 

Квітень, Корнейко А. О., ВІППО 
 

Інструктивно-методична нарада-семінар з відповідальними за пункти 
тестування ЗНО–2017 «Технологічна карта відповідального за пункт 
тестування». 

Квітень–травень, Корнейко А. О., ВІППО 
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Інструктивно-методична нарада-семінар з помічниками відповідальних 

за пункти тестування ЗНО–2017 «Технологічна карта помічника 
відповідального за пункти тестування». 

Квітень–травень, Корнейко А. О., ВІППО 
 
Тренінг для вчителів географії та природознавства «Технології 

розвитку критичного мислення». 
Квітень, Григор’єва Н. В., ВІППО 

 
Навчальний семінар-тренінг для вчителів, які працюють в етнічно 

неоднорідних класах «Методичні аспекти формування ключових 
компетентностей та культурної обізнаності педагогів у поліетнічному 
середовищі». 

Квітень, Муляр О. П., Бондарук Л. М., Горохівський район 
 

Семінар-тренінг для соціальних педагогів щодо впровадження 
програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» за 
проектом Українського фонду благополуччя дітей «Впровадження програми 
з попередження торгівлі людьми в інститутах післядипломної педагогічної 
освіти». 

Травень, Остапйовський О. І., Мурашкіна Ю. Д., ВІППО 
 
Постійно діючий семінар вчителів початкових класів Луцького району 

«Формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя початкових 
класів». 

Червень, Поліщук Н. А., Луцький район 
 

Навчальний семінар-тренінг для вчителів, які працюють в етнічно 
неоднорідних класах «Методичні аспекти формування ключових 
компетентностей та культурної обізнаності педагогів у поліетнічному 
середовищі». 

Вересень, Муляр О. П., Бондарук Л. М., Рожищенський район 
 
Семінар-практикум вчителів художньої культури «Використання 

духовно-творчого потенціалу мистецтва у навчально-виховному процесі». 
Вересень, Червінська Н. Л., ВІППО 

 
Семінар-нарада «Актуальні завдання діяльності психологічної служби 

системи освіти в сучасних умовах». 
Вересень, Андрейчин С. Р., ВІППО 

 
Нарада-семінар для вчителів математики «Організація роботи вчителя з 

математично обдарованими дітьми». 
Вересень, Сусь С. І., Трачук Т. В., ВІППО 
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Проблемний семінар-практикум керівників районних (міських) 
методичних об’єднань вчителів англійської мови «Використання технології 
«діалогу культур» при формуванні навичок позитивної взаємодії на 
міжкультурному рівні». 

Жовтень, Бацмай С. А., м. Володимир-Волинський 
 

Семінар-практикум для вчителів математики «Організація роботи 
вчителя математики над науково-методичною проблемою». 

Жовтень, Сусь С. І., Трачук Т. В., Шацький район 
 

Семінар-тренінг для вчителів економіки «Інтегроване навчання як 
метод організації навчальної діяльності школярів на уроках економіки, 
фінансової грамотності та математики». 

Жовтень, Гребенюк Т. С., Ківерцівський район 
 
Навчально-методичний семінар для вчителів географії, що викладають 

курс «Україна і світове господарство» «Актуальні питання вивчення курсу 
географії “Україна і світове господарство”, 9 клас». 

Жовтень, Григор’єва Н. В., ВІППО 
 
Мистецька вітальня «Життя, присвячене пісні» (140 років від дня 

народження Миколи Леонтовича, українського композитора, диригента, 
педагога, громадського діяча). 

Жовтень, Червінська Н. Л., Обласна бібліотека для юнацтва 
 

Майстер-клас для вчителів музичного мистецтва «Формування 
співацьких навичок учнів у процесі роботи над шкільним пісенним 
репертуаром». 

Жовтень, Червінська Н. Л., м. Луцьк 
 
Нарада-семінар для методистів з фізики, математики 

рай(міськ)методкабінетів «Навчально-методичне забезпечення викладання 
фізико-математичних дисциплін у 2017/2018 н. р.». 

Листопад, Савош В. О., Сусь С. І., Трачук Т. В., 
Сташенко М. О., ВІППО 

 
Цикл навчально-методичних семінарів для вчителів ЗНЗ та керівників 

методичних об’єднань з навчальних предметів, винесених на ЗНО 
«Особливості викладання предмета в контексті аналізу зовнішнього 
незалежного оцінювання 2017 року та перспектив ЗНО–2018». 

Листопад–грудень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО та 
моніторингових досліджень, методисти відділів ВІППО 

 
Навчально-методичний семінар «ЗНО–2018: формат та особливості 

підготовки» 
Листопад, Корнейко А.О., ВІППО 
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Семінар-тренінг «Дезадаптивна поведінка учнівської молоді як 

соціально-психологічна проблема». 
Листопад, Мурашкіна Ю. Д., ВІППО 

 
Творча група вчителів мистецьких предметів «Формування 

здоров’язберігаючих компетенцій школярів на мистецьких уроках». 
Листопад, Червінська Н. Л., ВІППО 

 
Мистецька вітальня «Будівничий української культури» (140 років від 

дня народження Гната Хоткевича, українського композитора, фольклориста, 
педагога, письменника). 

Грудень, Червінська Н. Л., Обласна бібліотека для юнацтва 
 
Семінар-практикум вчителів образотворчого мистецтва «Декоративно-

прикладне мистецтво як чинник формування національних цінностей 
школярів». 

Грудень, Червінська Н. Л., ВІППО 
 

9. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової 
майстерності педагогічних працівників тощо 

У співпраці із методистами РММК організація і проведення фестивалю 
уроків курсів духовно-морального спрямування. 

Січень–лютий, Рудь О. В., ЗНЗ Волинської області 
 

Підготовка і проведення обласного етапу ХІІ Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року з предметів духовно-морального спрямування – 2017» . 

Січень–лютий, Сташенко М. О., Рудь О. В. 
 

Науково-методичний супровід педагогів – учасників професійного 
конкурсу «На хвилі сучасності» в рамках Всеукраїнського науково-
педагогічного проекту учителів-філологів «Філологічний Олімп». 

Січень–квітень, Бондарук Л. М. 
 
Навчальний тренінг для вчителів районних (міських) шкіл Волинської 

області підготовка до обласного туру конкурусу «Вчитель року – 2017». 
Січень, Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Майко С. М. 

 
Проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2017» в номінаціях: «Початкова освіта», «Інформатика», «Біологія», 
«Музичне мистецтво». 

Січень, лютий, Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Майко С. М.,  
Єндрощук С. М., Остапчук Л. Р.,Тирак Р. О., Червінська Н. Л. 

 
Організація та проведення:  
– обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017». 

Лютий–березень, Романюк Н. С., ВІППО 
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– ІІІ Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності для вчителів 

природничих предметів та вчителів початкових класів «Геліантус – 2017». 
Березень, Тирак Р. О. 

 
– тренувальних зборів переможців ІІ (обласного) туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2017» в номінаціях: «Початкова освіта», 
«Інформатика», «Біологія», «Музичне мистецтво».  

Березень, Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Майко С. М., 
Єндрощук С. М., Остапчук Л. Р.,Тирак Р. О., Червінська Н. Л. 

 
Забезпечення участі у заключному турі всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2017» в номінаціях: «Початкова освіта», «Інформатика», 
«Біологія», «Музичне мистецтво».  

Квітень, Шинкарук І. В., м. Київ 
Організація та проведення: 
Свята вшанування учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2017». 
Квітень, Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Майко С. М., Червінська Н. Л. 

 
Обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний 

урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу. 
Травень, Дикий О. Ю. 

 

Обласного етапу ІХ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій.  
Вересень, Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Майко С. М. 

 
Участь у всеукраїнському етапі ІХ Міжнародного фестивалю 

педагогічних інновацій.  
Вересень, Шинкарук І. В., Свитка Н. В., Майко С. М. 

 
Координація та методичний супровід І районного (міського) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018». 
Листопад–грудень, Шинкарук І. В., Свитка Н. В.,  
Майко С. М., ВІППО, навчальні заклади області 

 
Координація організації та проведення районних (міських) виставок 

дидактичних та методичних матеріалів. 
Протягом року, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В. 

 
10. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 
Забезпечення участі у міжнародних конкурсах та учнівських 

програмах, організованих Американськими радами (Програма учнівського 
обміну в рамках програми FLEX) та Посольством США в Україні. 

Бацмай С. А. 
Організаційне забезпечення проведення 
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– всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 
2016/2017 н. р. 

Січень–лютий, Сова О. О., Мочкіна Л. І., Бацмай С. А., Гешеліна Т. Б.,  
Ураєва І. Г., Бондарук Л. М., Оніщук О. Р. 

 

– Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячений 
Шевченківським дням – ІІІ етап. 

Січень–лютий, Сова О. О., Мочкіна Л. І. 
 

Забезпечити науково-методичний супровід та організаційну діяльність 
обласних шкіл для обдарованих дітей з математики та інформатики. 

Січень–травень; вересень–грудень, 
Остапчук Л. Р., Гісь І. В., Трачук Т. В., Сусь С. І. 

 
Семінар-практикум для вчителів математики «Методика розв’язування 

олімпіадних завдань з математики»: «Основні методи розв’язування 
олімпіадних завдань з математики для учнів 7–8 класів». 

Січень, Сусь С. І., Трачук Т. В., м. Луцьк 
 

Семінар-практикум для вчителів математики «Методика розв’язування 
олімпіадних завдань з математики»: «Основні методи розв’язування 
олімпіадних завдань з математики для учнів 8–11 класів». 

Січень, Сусь С. І., Трачук Т. В., м. Луцьк  
 

Провести відбірково-тренувальні збори з підготовки та формування 
команд школярів до ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів. 

Лютий–березень, методисти-предметники 
 

Семінар-практикум «Основні методи розв’язування олімпіадних 
завдань з математики для учнів 8–10 класів»: «Розв’язування нестандартних 
математичних задач специфічної тематики». 

Лютий, Сусь С. І., Трачук Т. В., Луцький район 
 

Підготовка команди волинських учасників Х Всеукраїнської олімпіади 
«Юні знавці Біблії». 

Лютий–березень, Сташенко М. О., Рудь О. В. 
 
Організаційне забезпечення проведення Всеукраїнської українознавчої 

гри «Соняшник». 
Лютий–березень, Сова О. О. 

 
Організаційне забезпечення проведення ІІІ етапу Міжнародного 

учнівського конкурсу юних істориків «Лелека – 2016». 
Лютий–березень, Мочкіна Л. І. 
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Підготовка звіту й заявки на участь у IV етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

Березень, методисти-предметники 
 

Забезпечити організаційно-методичний супровід під час проведення 
ІV етапу XXXV ІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. 

Березень, Тирак Р. О. 

 
Забезпечити науково-методичний супровід роботи районних шкіл для 

обдарованих дітей з математики. Провести заняття для учнів Локачинського 
району – слухачів районної школи «Юний математик». 

Березень, жовтень, Трачук Т. В., Локачинський район 
 
Семінар-практикум для вчителів математики «Організація роботи 

вчителя з математично обдарованими дітьми». 
Березень, Трачук Т. В., Рожищенський район 

 
Забезпечити науково-методичний супровід ХХ Всеукраїнського 

турніру юних математиків. Провести семінари-практикуми для вчителів 
математики загальноосвітніх навчальних закладів «Аналіз підходів до 
розв’язування задач ХХ Всеукраїнського турніру юних математиків». 

Квітень, травень, червень, липень, вересень, 
Сусь С. І., Сташенко М. О., Трачук Т. В., м. Луцьк 

 
Семінар-практикум для вчителів математики ЗНЗ «Аналіз підходів до 

розв’язування задач ХХ Всеукраїнського турніру юних математиків». 
Квітень, травень, червень, липень, вересень, Сусь С. І., Сташенко М. О., 

Трачук Т. В., СНУ імені Лесі Українки (математичний факультет), ВІППО 
 
Організація та проведення обласного літературного конкурсу 

декламаторів польської поезії імені Юліуша Словацького. 
Квітень, Бондарук Л. М. 

 
Забезпечити координацію та проведення в області Міжнародного 

природничого інтерактивного конкурсу «Колосок–2016» (весняний і осінній 
етапи). 

Квітень, листопад, Савош В. О., Мацюк Л. М. 
 
Семінар-практикум «Основні методи розв’язування олімпіадних 

завдань з математики для учнів 8–10 класів» «Розв’язування нестандартних 
математичних задач специфічної тематики». 

Травень, Сусь С. І., Трачук Т. В., Іваничівський район 
 
Забезпечити науково-методичний супровід роботи районних шкіл для 

обдарованих дітей з математики. Провести заняття для учнів Ківерцівського 
району – слухачів районної школи «Юний математик». 

Серпень, жовтень, Трачук Т. В., Ківерцівський район 
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Забезпечити науково-методичний супровід заходів, присвячених       

125-річчю з дня народження українського математика акад. М. П. Кравчука 
під час проведення тижня математики. 

Вересень–жовтень, Сташенко М. О., Сусь С. І., Трачук Т. В.,  
Волинський обласний ліцей-інтернат, Волинський ліцей  

з посиленою військово-фізичною підготовкою 
 

Організаційне забезпечення проведення Міжнародної гри зі світової 
(української та зарубіжної) літератури «Sunflower». 

Жовтень–листопад, Бондарук Л. М. 
 

Забезпечити науково-методичний супровід і провести Волинську 
учнівську Інтернет-олімпіаду з інформатики (програмування). 

Жовтень–листопад, Остапчук Л. Р., Гісь І. В. 
 

Підготовка завдань для проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських  
олімпіад з базових дисциплін. 

Жовтень–листопад, методисти ВІППО  
 

Семінар-практикум «Основні методи розв’язування олімпіадних 
завдань з математики для учнів 8–9 класів»: «Розв’язування нестандартних 
математичних задач специфічної тематики». 

Жовтень, Сусь С. І., Трачук Т. В., Волинський обласний ліцей-інтернат 
 

Семінар-практикум для вчителів математики «Методика розв’язування 
олімпіадних завдань з математики»: «Основні методи розв’язування 
олімпіадних завдань з математики для учнів 1–6 класів». 

Жовтень, Сусь С. І., Трачук Т. В., Горохівський район 
 

Семінар-практикум для вчителів математики «Методика розв’язування 
олімпіадних завдань з математики»: «Основні методи розв’язування 
олімпіадних завдань з математики для учнів 6–9 класів». 

Жовтень, Сусь С. І., Трачук Т. В., Любешівський район 
 

Семінар-практикум для вчителів математики «Організація роботи 
вчителя з математично-обдарованими дітьми»: «Розв’язування 
нестандартних математичних задач специфічної тематики». 

Жовтень, Трачук Т. В., Турійський район 
 

Семінар-практикум «Основні методи розв’язування олімпіадних 
завдань з математики для учнів 8–10 класів»: «Розв’язування нестандартних 
математичних задач специфічної тематики». 

Жовтень, Сусь С. І., Трачук Т. В., Волинський обласний ліцей-інтернат 
 

Забезпечити організацію та проведення: ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2017/2018 н. р. 

ІІ етап: листопад–грудень; ІІІ етап: лютий–січень, методисти ВІППО 
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Використання сервера для тестування задач ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформатики на базі системи Ejudge. 
ІІ етап: листопад–грудень, Остапчук Л. Р., Гісь І. В. 

 

Організація та проведення літературно-мистецького свята для учнів, які 
вивчають польську мову «Різдво йде!». 

Грудень, Бондарук Л. М. 
 

Розробити завдання для проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з математики, фізики, астрономії, трудового навчання. 

Грудень, Савош В. О., Сусь С. І., Трачук Т. В., Варемчук В. Я. 
 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика – IV етап 
(січень), ІІ етап (листопад), ІІІ етап (грудень). 

Грудень, Сова О. О. 
 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка – IV етап (лютий), ІІ етап (листопад), ІІІ етап 
(грудень).  

Грудень, Сова О. О. 
 
Забезпечити координацію та проведення в області VІІІ Міжнародної 

природознавчої гри «Геліантус» – 2017. 
Грудень, Тирак Р. О. 

 
Організація участі учнів у здачі іспитів з англійської мови 

міжнародного зразка CAMBRIDGE EXAMS (рівнів А1 – В2). 
Протягом року, Бацмай С. А. 

 
Організація участі учнів у здачі іспитів з французької мови 

міжнародного зразка DELF (рівнів А1 – В2).  
Протягом року, Ураєва І. Г.  

 
VI. Координація діяльності районних (міських) науково-

методичних кабінетів (центрів) 
1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів) 
Стратегічна сесія завідувачів РМК (ММК), керівників методичних 

служб в ОТГ «Моделювання розвитку методичної служби регіону». 
Січень, Ткачук Н. М., ВІППО 

 
Постійно діючий семінар керівників методичних об’єднань вчителів 

географії «Реалізація діяльнісного підходу в навчанні географії». 
Березень, Григор’єва Н. В., ВІППО 
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Семінар-практикум для методистів з трудового навчання РМК (ММК) 
«Шляхи підвищення ефективності уроку трудового навчання. Оптимізація 
навчального процессу». 

Квітень, Варемчук В. Я., Рожищенський район 
 

Семінар-практикум для методистів з трудового навчання РМК (ММК) 
«Вплив проектно-технологічної діяльності на розвиток інтелектуальних 
здібностей учнів». 

Квітень, Варемчук В. Я., м. Луцьк 
 
Постійно діючий семінар для методистів районних та міських 

методичних кабінетів, голів МО, які опікають іноземні мови 
«Самовдосконалення та безперервний професійний розвиток учителя іноземної 
мови як запорука конкурентоспроможності на сучасному ринку праці». 

Квітень, Бондарук Л. М., Бацмай С. А.,  
Гешеліна Т. Б., Ураєва І. Г., Турійський район 

 
Нарада-семінар для методистів районних (міських) методичних 

кабінетів «Організація та проведення державної підсумкової атестації з 
математики учнів 9-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 
2016/2017 навчальному році». 

Квітень, Сусь С. І., Сташенко М. О., Трачук Т. В., ВІППО  
 

Постійно діючий семінар для методистів районних та міських 
методичних кабінетів, які опікають українську мову та літературу, зарубіжну 
літературу, мови національних меншин (російська мова та література) 
«Організація та проведення ДПА та ЗНО з української мови і літератури, 
зарубіжної літератури, мов національних меншин у 2017 році». 

Квітень, Сова О. О., Бондарук Л. М., ВІППО 
 
Науково-практичний семінар «Формування мовної компетентності в 

початковій школі у контексті оновленої програми з «Української мови». 
Квітень, Єндрущук С. М., ВІППО 

 
Педагогічний стартап для методистів РМК (ММК) «Учитель року – 

2017»: досвід, проблеми, перспективи». 
Травень–червень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В. 

 
Семінар-практикум «Компетентнісний підхід в освіті як складова 

професійного розвитку педагога» для методистів предметів художньо-
естетичного циклу. 

Травень, Червінська Н. Л., ВІППО 
 

Семінар «Педагогічний стартап для методистів РМК (ММК) «Учитель 
року – 2017»:досвід, проблеми, перспективи». 

Травень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В. 
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Семінар-практикум для методистів з фізики РМК (ММК) «Розвиток 
готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності 
старшокласників». 

Червень, Савош В. О., Горохівський район 
 
Семінар методистів природничих дисциплін Р(М)МК «Розвиток 

педагогічної майстерності молодого вчителя в період професійного 
становлення». 

Червень, Григор’єва Н. В., Тирак Р. О.,  
Кащенюк М. Р., Гребенюк Т. С., ВІППО 

 
Проблемний семінар для керівників методичних об’єднань вчителів 

інформатики «Планування та організація роботи методичного об’єднання 
вчителів інформатики». 

Червень, Остапчук Л. Р., Гісь І. В.,  ВІППО 
 
Нарада-семінар для методистів районних (міських) методичних 

кабінетів «Про вивчення математики у 2017/2018 навчальному році». 
Червень, Сусь С. І., Сташенко М. О., Трачук Т. В., ВІППО 

 
Інструктивно-методична нарада «Особливості організації навчально-

виховного процесу у початковій школі в 2017/2018 навчальному році». 
Серпень, Єндрущук С. М., ВІППО 

 
Постійно діючий семінар для методистів районних та міських методичних 

кабінетів «Підсумки навчального року 2016 / 2017 та рекомендації щодо 
вивчення історії  України та всесвітньої історії у 2017 / 2018 н. р.». 

Серпень, Мочкіна Л. І., ВІППО 
 

Постійно діючий семінар для методистів районних та міських 
методичних кабінетів, голів МО, які опікають іноземні мови «Особливості 
змісту та шляхи навчання іноземних мов у 2017/2018 навчальному році 
відповідно до Концепції нової української школи».  

Серпень, Бондарук Л. М., Бацмай С. А., 
Гешеліна Т. Б., Ураєва І. Г., Шацький район 

 
Настановчий семінар «Викладання предметів “Фізична культура”, 

“Захист Вітчизни”, “Основи здоров’я” у 2017/2018 н. р.» для спеціалістів 
районних (міських) методичних кабінетів з предметів «Фізична культура», 
«Захист Вітчизни», «Основи здоров’я». 

Серпень, Дикий О. Ю., ВІППО 
 
Семінар-практикум «Методика організації навчально-польових зборів» 

для методистів (спеціалістів) районних (міських) методичних кабінетів з 
предмета «Захист Вітчизни». 

Вересень, Корнейко М. М., Дикий О. Ю., Волинський обласний ліцей  
з посиленою військово-фізичною підготовкою 
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Постійно діючий семінар для методистів районних та міських 

методичних кабінетів, які опікають українську мову та літературу, зарубіжну 
літературу, мови національних меншин (російська мова та література) 
«Особливості викладання української мови і літератури, зарубіжної 
літератури та мов національних меншин у 2017/2018 н. р.». 

Вересень, Сова О. О., Бондарук Л. М., ВІППО 
 

Нарада-семінар для керівників методичних об’єднань учителів 
математики «Організація підготовки математично обдарованих школярів до 
інтелектуальних змагань». 

Жовтень, Сусь С. І., Трачук Т. В.,  
Сташенко М. О., м. Луцьк 

 
Семінар методистів природничих дисциплін Р(М)МК «Вдосконалення 

системи науково-методичної роботи як шлях підвищення професійного 
рівня, розвитку творчості педагогів». 

Жовтень, Григор’єва Н. В., Тирак Р. О.,  
Кащенюк М. Р., Гребенюк Т. С., м. Луцьк 

 
Науково-практичний семінар «Теоретико-методичні засади 

модернізації початкової освіти в умовах освітньої реформи». 
Жовтень, Єндрущук С. М., ВІППО 

 
Семінар-практикум для методистів з фізики, математики РМК (ММК) 

«Особливості  викладання фізико-математичних дисциплін у 2017/2018 н. р.  
Листопад, Савош В. О., Сусь С. І., Трачук Т. В., ВІППО 

 
Вивчення стану та проблем викладання КДМС у районах (містах) із 

низьким відсотком охоплення учнів. 
Протягом року, Рудь О. В. 

 
Організація діяльності зональних шкіл новаторства. 

Протягом року, Шинкарук І. В.,  
Майко С. М., Свитка Н. В. 

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

напрямків їх діяльності 
 
3. Аналіз діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) 
 

Вивчення стану викладання предметів гуманітарного циклу у районах 
згідно з графіком відділу моніторингу. 
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Консультування працівників методичних служб районів та міст 
обласного підпорядкування з актуальних питань викладання предметів 
гуманітарного циклу.  

Протягом року / за запитом,  
працівники відділу гуманітарних дисциплін 

 
Підготовка «Аналітичного звіту про діяльність психологічної служби 

системи освіти Волинської області у 2016/2017 н. р. 
 

VІІ. Навчально-методична діяльність 
1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої 

підготовки педагогічних працівників 
Кількість навчальних груп та слухачів курсів підвищення кваліфікації у 2017 році  

за денною формою навчання 
 

№ 
з/п 

Категорія слухачів Кількість 
навчальних груп 

Кількість 
слухачів 

1 Керівники загальноосвітніх навчальних закладів 10 254 

2 Заступники директорів з виховної роботи 1 31 

3 Педагогічні кадри позашкільних навчальних закладів 4 96 

4 Вчителі образотворчого мистецтва, художньої культури  3 71 

5 Вчителі музичного мистецтва,  художньої культури 3 73 

6 Педагоги-організатори та класні керівники 3 84 

7 Вчителі фізичної культури, ЗВ та  основ здоров’я  11 276 

8 Вчителі трудового навчання 4 105 

9 Вчителі історії 7 188 

10 Вчителі правознавства та світоглядних дисциплін 1 23 

11 Вчителі української мови і літератури 11 299 

12 Вчителі зарубіжної літератури та російської мови 5 145 

13 Вчителі англійської мови 9 222 

14 Вчителі німецької мови 2 43 

15 Вчителі географії 2 57 

16 Вчителі географії та економіки 2 39 

17 Вчителі географії та природознавства 2 47 

18 Вчителі хімії 2 60 

19 Вчителі біології та екології 3 75 

20 Вчителі біології, хімії та екології 2 44 

21 Вчителі курсів духовно-морального спрямування «Основи 
християнської етики» 

2 45 

22 Вчителі початкових класів 23 662 

23 Вихователі дошкільних навчальних закладів 18 506 

24 Вчителі фізики та астрономії 3 88 

25 Вчителі фізики та математики 2 40 

26 Вчителі математики 8 203 
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27 Вчителі інформатики 4 89 

28 Практичні психологи та соціальні педагоги 4 120 

29 Вчителі, які працюють за інклюзивною формою навчання 1 15 

30 Вихователі груп продовженого дня 1 25 

31 Вихователі шкіл-інтернатів усіх типів 3 72 

32 Логопеди шкіл та ДНЗ 1 25 

33 Шкільні бібліотекарі 2 56 

34 Творчі майстерні педагогів області 2 48 

 Всього 161 4226 

 
Кількість навчальних груп та слухачів курсів підвищення кваліфікації у 2017 році  

за очно-дистанційною формою навчання 

№ Категорії слухачів 
Кількість 

навчальних груп 
Кількість 
слухачів 

1 Педагоги-організатори 1 13 
2 Керівники гуртків позашкільних навчальних 

закладів 
2 25 

3 Вчителі фізичної культури та Захисту Вітчизни  1 9 
4 Вчителі основ здоров’я та Захисту Вітчизни 

(для групи дівчат)  
2 30 

5 Вчителі початкових класів 2 21 
6 Вчителі української мови і літератури  1 17 
7 Вчителі зарубіжної літератури та російської 

мови 
2 20 

8 Вчителі історії та правознавства 2 28 
9 Вчителі англійської мови 1 18 
10 Практичні психологи та соціальні педагоги 1 14 
11 Вчителі художньої культури (інтегрований курс 

«Мистецтво») 
1 15 

12 Вчителі технічних та обслуговуючих видів 
праці 

2 22 

13 Вчителі географії і природознавства 1 10 
14 Вчителі біології та екології 1 12 
15 Вчителі інформатики  2 20 
    

Всього  21 274 
 

Поліпшувати якість навчального процесу на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників області. 

Протягом року, Верба Т. П.,  
керівники структурних підрозділів, методисти 

 
Забезпечити виконання заявок управлінь освіти виконкомів міських 

(міст обласного значення) рад, відділів освіти райдержадміністрацій, голів 
об’єднаних територіальних громад, керівників ЗНЗ обласного 
підпорядкування на підвищення кваліфікації в межах ліцензованого обсягу. 

Протягом року, Верба Т. П., Оксенюк І. Л. 
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Забезпечити виконання планових показників підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів при Університеті менеджменту освіти НАПН України. 

Протягом року, Верба Т. П. 
 

Здійснювати координацію роботи кафедр, кураторів навчальних груп в 
організації навчального процесу. 

Протягом року, Верба Т. П. 
 

Надавати методичну допомогу районним (міським) методичним 
кабінетам, установам обласного підпорядкування з питань підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів. 

Протягом року, Верба Т. П., Оксенюк І. Л. 
 

Оформлення та ведення обліку документації необхідної для організації 
навчального процесу на курсах за очною, очно-дистанційною, 
індивідуальною формами навчання та стажування:  

– ведення бази даних слухачів; 
– накази на зарахування;  
– книга видачі свідоцтв;  
– виготовлення свідоцтв;  
– видача довідок. 

Протягом року, Ковальчук Г. С., Кліванська Ю. А. 
  
Забезпечити своєчасну і якісну підготовку фінансових документів на 

погодинну оплату курсів, олімпіад та конкурсів. 
Щомісячно, Верба Т. П.,  

керівники структурних підрозділів, методисти 
 
Підготувати аналітичні матеріали стану підвищення кваліфікації 

освітян за І і ІІ півріччя та за рік у розрізі районів і міст обласного 
підпорядкування. 

Червень, грудень, Верба Т. П., Оксенюк І. Л. 
 

Систематичне оновлення навчально-методичного забезпечення 
дистанційної форми навчання з ліцензованих напрямів. 

Протягом року, Оксенюк І. Л. 
 
Підтримка та оновлення навчально-методичного забезпечення 

платформи для очно-дистанційної форми навчання DLET. 
Протягом року, Оксенюк  І. Л. 

 
Оновлення та підтримка сайту для проведення різних видів 

діагностування ступеня засвоєння змісту підвищення кваліфікації. 
Протягом року, Оксенюк І. Л., Ковальчук  Г. С. 
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Розробка нового електронного курсу для категорії слухачів «Вчителі  
художньої культури (інтегрований курс “Мистецтво”)». 

До вересня 
 
Забезпечити своєчасну і якісну підготовку фінансових документів на 

погодинну оплату курсів, олімпіад та конкурсів. 
Методисти Інституту 

  
Під час курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики, з метою 

підготовки їх до профільного вивчення предмета проводити на курсах 
інформатики та на семінарах (обласних, районних, міських) тренінги: 

– «Технології програмування»; 
– «Хмарні технології навчання»; 
– «Microsoft  Virtual Academy». 

Протягом року, Остапчук Л. Р., Гісь І. В. 
 

2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного 
навчання, самоосвіти тощо 

Використання освітнього навчального простору «Офіс 365». 
Протягом року, Остапчук Л. Р. 

 
Підтримка та використання дистанційних курсів у системі Moodle 

(відділ інформатики та ІКТ). 
Протягом року, Остапчук Л. Р. 

 
Систематичне оновлення навчально-методичного забезпечення 

дистанційної форми навчання з ліцензованих напрямів. 
Протягом року, науково-педагогічні працівники кафедр, Оксенюк І. Л. 

 
Підтримка та оновлення навчально-методичного забезпечення 

платформи для очно-дистанційної форми навчання DLET. 
Протягом року, Оксенюк І. Л., ВІППО 

 
Розробка нового електронного курсу для категорії слухачів «Практичні 

психологи та соціальні педагоги». 
До червня 

 
Надавати методичну допомогу з питань очно-дистанційної форми 

навчання районним (міським) методичним кабінетам. 
Протягом року, Оксенюк І. Л., ВІППО 

 
3. Методичне забезпечення навчального процесу 
Збірка методичних напрацювань для педагогів курсів духовно-

морального спрямування (за результатами обласного етапу ХІ 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів духовно-морального 
спрямування – 2017») та методичні рекомендації серії «Бібліотека вчителя». 

Квітень, листопад, Рудь О. В. 
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Методичне забезпечення до спецкурсу «Управлінська культура 

керівника навчального закладу»: науково-методичне видання. 
Червень, Лук’янчук Г. Я.  

 
Розробка навчально-методичного комплексу до спецкурсу «Культура 

вчителя математики». 
Вересень, Трачук Т. В. 

 
Укладання освітньо-професійної програми керівників ЗНЗ та резерву 

«Реалізація інноваційних проектів та ініціатив у навчальному закладі». 
Вересень, Ткачук Н. М.  

 
Методичне забезпечення до спецкурсу «Тероризм і суспільство: 

актуальність проблеми». 
Жовтень, Вознюк В. С.  

 
Методичне забезпечення до спецкурсу «Моніторинг якості освіти». 

Листопад, Лук’янчук Г. Я., Корнейко А. О. 
 

Розробка навчально-методичного комплексу: програма спецкурсу 
«Формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів», робочий 
зошит для слухачів, методичні рекомендації.  

Грудень, Поліщук Н. А.  
 

Методичні рекомендації 
«Хмарні технології в навчально-виховному процесі». 

Остапчук Л. Р. 
 

«Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу». 
Гісь І. В. 

«Діти, схильні до девіації: психологічний супровід». 
Березень, Казмірчук Н. М. 

 
«Роль мікросоціального середовища у виникненні станів дезадаптації». 

Квітень, Мурашкіна Ю. Д. 
 
Методичні рекомендації керівникам ЗНЗ, вчителям математики щодо 

організації роботи з обдарованими дітьми. 
Травень, Трачук Т. В. 

 
Методичні рекомендації вчителям математики «Особливості 

використання історичного матеріалу на уроках математики в 
загальноосвітньому навчальному закладі». 

Вересень, Трачук Т. В. 
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«Дезадаптивна поведінка учнівської молоді». 
Жовтень, Мурашкіна Ю. Д. 

 
«Застосування арт-методів у роботі з педагогічним колективом». 

Листопад, Андрейчин С. Р. 
 

Спецкурси 
«Евристичне навчання математики».  

Березень, Трачук Т. В. 
 
«Реалізація моделі методичної системи формування дослідницьких 

умінь учнів на уроках та в позакласній роботі з біології» (8 год). 
Березень, Ягенська Г. В. 

 
«Інноваційні технології на уроках природничих дисциплін». 

Березень, Юровчик В. Г. 
 
«Міжпредметні зв’язки фізики із дисциплінами природничого циклу». 

Квітень, Кобель Г. П. 
 

«Розширення освітнього простору вчителів та учнів шляхом 
використання англомовних ресурсів з біології». 

Травень, Ягенська Г. В. 
 

«Основи метрології».  
Травень, Кобель Г. П. 

 
Лекції (лекції-презентації) 

«Евристичне навчання математики в контексті синергетичного підходу», 
Трачук Т. В. 

 
«Особистісно-професійна підготовка вчителя до реалізації 

компетентнісного підходу в початковій освіті». 
Никитюк Л. М. 

 
«Особливості організації навчально-виховного процесу в початковій 

школі в перехідний період». 
Єндрущук С. М. 

 
«Методичний супровід образотворчої діяльності». 

Червень, Березіна О. М. 
 
«Методичний супровід розвитку мовлення за програмою «Дитина». 

Жовтень, Березіна О. М. 
 

«Корпоративна культура як інструмент педагогічного менеджменту». 
Грудень, Турчик І. В. 
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4. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду 
Суся Сергія Івановича, вчителя математики Волинського обласного 

ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Луцької міської ради», – 
«Формування самостійної пізнавальної діяльності ліцеїстів через 
дослідницький підхід до вивчення математики». 

Трачук Т. В. 
 

Лойка Сергія Івановича, вчителя математики Навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 – гімназія» смт Іваничі 
Волинської області, – «Формування самостійної пізнавальної діяльності 
учнів через дослідницький підхід до вивчення математики». 

Трачук Т. В. 
 
Войцеховського Віктора Володимировича, вчителя фізичної культури 

Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 
– «Система військово-прикладної фізичної підготовки учнів ліцею з 
посиленою військово-фізичною підготовкою» (2-й рік вивчення). 

Дикий О. Ю. 
 

Янчук Ольги Адольфівни, вчителя образотворчого мистецтва КЗ 
«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради», 
переможця обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2015» 
– «Ізотерапія як ресурс педагогічного впливу на розвиток творчого 
потенціалу особистості школяра у процесі навчання» (2-й рік вивчення). 

Червінська Н. Л. 
 

Дирекції Заборольської ЗОШ І–ІІІ ступенів Луцького району з теми 
«Розвиток громадсько-активної школи». 

Листопад, Гуменюк М. У. 
 

Антонюк Світлани Михайлівни, бібліотекаря Комунального закладу 
«Луцький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів № 22-ліцей» Луцької міської ради», – «Шкільна бібліотека – 
інформаційний центр навчального закладу». 

Романюк Н. С. 
 

Борох Світлани Петрівни, вихователя дошкільного навчального 
закладу № 2 м. Каменя-Каширського, – «Формування сенсорно-пізнавальної 
компетенції у дітей дошкільного віку». 

Березіна О. М. 
 

Бортнік Аліни В’ячеславівни, вчителя математики Комунального 
закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської 
ради», – «Використання ППЗ на уроках математики як ефективний ресурс 
вивчення предмета».  

Трачук Т. В. 
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Вілюк Світлани Миколаївни, заступника директора з виховної роботи 

Загальноосвітня школа І–ІІІ ступеня с. Борочиче Горохівського району, – 
«Самовиховання та саморозвиток особистості школяра в системі виховної 
роботи «Школи життєтворчості, життєтворчих стосунків». 

Никитюк І. В. 
 

Горбач Алли Євгеніївни, вчителя географії НВК «Нововолинська 
спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1-колегіум Нововолинської міської 
ради», – «Інтерактивні форми навчання в контексті оптимізації процесу 
викладання географії». 

Григор’єва Н. В. 
 

Дирекцію закладу КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука 
Луцької міської ради, – «Управлінський супровід реалізації завдань 
проблемного питання навчального закладу». 

Шинкарук І. В. 
 

Кантор Тетяни Володимирівни, директора Нововолинської спеціальної 
загальноосвітньої школи № 9 Волинської обласної ради, – «Забезпечення 
оптимального корекційно-розвиткового простору як умова успішного 
самоствердження особистості школяра з особливостями психофізичного 
розвитку». 

Барановська Р. Є. 
 

Клепанчук Оксани Володимирівни, практичного психолога ОЗ НВК 
«Колківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів-ліцей» Маневицького 
району, – «Програма інтерактивних занять з розвитку лідерських якостей 
старшокласників «Мистецтво бути першим». 

Казмірчук Н. М. 
 

Колективний досвід, дошкільного навчального закладу № 26 м. Луцьк, 
– «Морально-етичне виховання як складова громадянської освіти дітей 
дошкільного віку».  

Шинкарук І. В. 
 

Круковець Лариси Іванівни, вчителя німецької мови Княгининівської 
спеціалізованої школи-інтернат І–ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально 
педагогічної підтримки», – «Організація роботи з обдарованими дітьми». 

Гешеліна Т. Б. 
 

Науменка Анатолія Михайловича, вчителя фізичної культури 
Загальноосвітньої школи І–ІІІ ступеня с. Лище Луцького району, – 
«Підвищення ефективності техніки гри у баскетбол дітей середнього 
шкільного віку». 

Дикий О. Ю. 
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Нестерук Надії Феодосіївни, вчителя зарубіжної літератури та 
російської мови Загальноосвітньої школи І–ІІ ст. с. Любешівська Воля 
Любешівського району, – «Розвиток комунікативних здібностей учнів на 
уроках зарубіжної літератури і російської мови з використанням 
інноваційних методів навчання». 

Бондарук Л. М. 
 

Ніщик Юліани Вадимівни, вчителя інформатика Загальноосвітньої школи 
І–ІІІ ступеня с. Раків Ліс Камінь-Каширського району, – «Розв’язування 
чисельних і оптимізаційних задач за допомогою табличного процесора». 

Остапчук Л. Р., Гісь І. В. 
 

Пугача Романа Івановича, вчителя географії Загальноосвітньої школи 
І–ІІІ ступенів с. Піщане Камінь-Каширського району, – «Формування 
інформаційної компетентності засобами ІКТ на уроках географії». 

Григор’єва Н. В. 
 

Радобенко Вікторії Ярославівни, вчителя біології Загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступеня с. Дуліби Турійського району, – «Інноваційний підхід до 
формування пізнавальної активності школярів на уроках біології». 

Тирак Р. О. 
Рафалович Галини Федосіївни, вчителя біології Загальноосвітньої 

школи І–ІІ ступеня с. Ощів Горохівського району, – «Організація 
дослідницької діяльності учнів на уроках біології». 

Тирак Р. О. 
 

Редкоус Ірини Євгеніївни, методиста з початкового навчання Відділу 
освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту Луцької районної 
державної адміністрації, – «Організація системи методичної роботи з 
вчителями початкових класів Луцького району». 

Єндрощук С. М. 
 
Садового Миколи Віталійовича, вчителя історії ОЗ НВК «Колківська 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів-ліцей» Маневицького району, – 
«Активізація опорних знань на уроках історії». 

Мочкіна Л. І. 
 

Скороход Жанни Калениківни, директора Підгайцівського НВК 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів-гімназія» Луцького району, – 
«Створення освітнього середовища для інтелектуального розвитку 
особистості учня». 

Гуменюк М. У. 
 

Степанченко Майї Василівни, вчителя фізики Володимир-Волинської 
гімназії імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міської 
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ради, – «Формування творчої компетентності учнів на основі інтеграції 
природничих дисциплін». 

Савош В. О. 
 

Ступчик Зої Романівни, вчителя англійської мови Нововолинської 
гімназії Нововолинської міської ради, – «Інтерактивні форми роботи на 
уроках англійської мови». 

Бацмай С. А. 
 
VІІI. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 
1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною 

діяльністю 
Підготовка матеріалів на засідання колегії управління освіти і науки 

облдержадміністрації щодо надання статусу експериментального 
навчального закладу, реалізації та результатів дослідно-експериментальної 
роботи на базі загальноосвітніх експериментальних навчальних закладів 
регіонального рівня. 

Протягом року, Вітюк В. В. 
 

Проблемний семінар заступників директорів ЗНЗ «Формування 
інноваційної педагогічної системи загальноосвітнього навчального закладу». 

Жовтень, Ткачук Н. М., Іваничівський район 
 
Методичний супровід конкурсу «Учитель року – 2017» в номінації 

інформатика. 
Протягом року, Остапчук Л. Р., Гісь І. В. 

 
2. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: розробка 

та впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація 
інноваційної діяльності 

Участь у роботі науково-методичних рад експериментальних закладів 
регіонального рівня. 

Протягом року,  
наукові керівники дослідно-експериментальної роботи 

 
3. Координація дослідно-експериментальної роботи  
а) всеукраїнського рівня 
«Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання 

предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому 
навчальному закладі» (Луцька спеціалізована загальноосвітня школа № 5, 
Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької 
міської ради»).  

«Розвиток асоціативного мислення на початковому етапі навчання 
іноземної мови» (Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний 
комплекс № 9 Луцької міської ради»). 

«Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання 
іноземних мов в основній і старшій школі» (НВК «Нововолинська 
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спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської 
ради Волинської області»). 

«Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку 
особистості» (Любомльський НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – районна гімназія» імені 
Наталії Ужвій). 

«Створення апробації авторських підручників та інших дидактико-
методичних посібників відповідно до інноваційної особистісно орієнтованої 
педагогічної системи М. П. Гузика» (Ківерцівська експериментальна 
Всеукраїнського рівня загальноосвітня школа-комплекс І–ІІІ ступенів 
Ківерцівської районної ради). 

«Розумники» (Smart kids) (Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 
імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», НВК 
«Нововолинська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1 – колегіум 
Нововолинської міської ради Волинської області»). 

«Соціалізація особистості дитини в умовах реформованої 
спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату» (Володимир-Волинська 
спеціалізована школа-інтернат І–ІІІ ст. «Центр освіти та соціально-
педагогічної підтримки»).  

«Гармонія інтелекту та здоров’я» (навчальні заклади області). 
«Проектування впровадження рухово-розвивального змісту технології 

«Навчання в русі» (навчальні заклади області). 
Науково-методичний супровід Всеукраїнського науково-педагогічного 

проекту «Філологічний Олімп» (спільно з КВНЗ Київської обласної ради 
«Академія неперервної освіти» та ІППО Київського університету імені 
Бориса Грінченка). 

Вітюк В. В., Бондарук Л. М. 
 
«Інтелект України» (навчальні заклади області). 

Упродовж року, Єндрущук С. М. 
 
б) регіонального рівня 
«Реалізація моделі Школи сприяння здоров’ю в умовах НВК» у 

Луцькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І–ІІ 
ступенів № 24 – технологічний ліцей» (2012–2017 рр.) 

Дикий О. Ю. 
 
«Соціалізація дітей з особливими потребами» у Комунальному закладі 

«Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» (2012–
2017 рр.) 

Остапйовський О. І. 
 

«Впровадження інноваційної системи оцінювання досягнень учнів як 
шлях підвищення якості освіти» у Комунальному закладі «Луцька гімназія № 
21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради») (2013–2018 рр.) 

Ткачук Н. М. 
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«Освітньо-інформаційне середовище навчального закладу як умова 
формування соціально активної особистості» у Любомльській 
загальноосвітій школі І–ІІІ ступенів № 3 Любомльської районної ради») 
(2013–2018 рр.). 

Ткачук Н. М. 
 
«Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах 

інноваційного освітнього середовища» у Комунальному закладі «Луцький 
навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” 
Луцької міської ради Волинської області» (2013–2018 рр.). 

Вітюк В. В. 
 
«Інноваційні підходи до психолого-педагогічного супроводу інклюзивної 

освіти» у Комунальному  закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 
№ 20 Луцької міської ради Волинської області» (2013–2018 рр.). 

Остапйовський О. І.  
 

«Формування компетентної особистості школяра в умовах 
інноваційного розвитку освітнього середовища» у НВК «Локачинська 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступеню – гімназія» (2014–2018 рр.).  

Луцюк А. М. 
 

«Формування громадянської компетентності учнів в умовах 
євроінтеграції України» у Загальноосвітній школі І–ІІІ ступеня м. Устилуг 
Володимир-Волинського району (2014–2019 рр.). 

Миць М. Я. 
 
«Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах 

інноваційного освітнього середовища» у Навчально-виховному комплексі 
ЗОШ І–ІІІ ступенів №1 – гімназія» смт Іваничі (2014–2019 рр.). 

Ясінська Н. В. 
 
«Формування толерантної особистості в навчально-виховному процесі 

сучасного навчального закладу» у Навчально-виховному комплексі 
«Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська районна гімназія» Ківерцівської 
районної ради Волинської області (2014–2019 рр.). 

Муляр О. П. 
 

«Інтелектуально-духовний розвиток особистості школяра в умовах 
інноваційного освітнього середовища» у Комунальному закладі «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» (2015–2020 рр). 

Вітюк В. В. 
 
«Моделювання інноваційного середовища навчального закладу для 

формування соціально адаптованої особистості» у Комунальному закладі 
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«Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради 
Волинської області» (2015–2020 рр). 

Турчина Л. І. 
 

«Розвиток соціальної та пізнавальної активності учнів шляхом 
впровадження акмеологічних технологій» (Луцький НВК ЗОШ – інтернат       
І–ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою 
Волинської області) (2016–2020 рр.) 

Лук’янчук Г. Я., Корнейко А. О. 
 

«Управління процесом морально-духовного виховання учнів в умовах 
інноваційного освітнього середовища» у Комунальному закладі «Луцький 
НВК загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької 
міської ради» (2015–2020 рр.). 

Вознюк В. С. 
 

«Формування соціально активної особистості учня в умовах “школи 
повного дня” у Комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області» (2016–2021 рр.). 

Муляр О. П. 
 
«Створення психолого-педагогічних умов соціалізації особистості 

школяра» у Комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ 
ступенів № 3 Луцької міської ради Волинської області» (2016–2021 рр.). 

Ткачук Н. М. 
 

«Моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища як 
основи розвитку соціально активної особистості» у Комунальному закладі 
«Луцький НВК «Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 7 – природничий 
ліцей» Луцької міської ради» (2016–2021 рр.). 

Поліщук Н. А. 
 

Формування соціально-психологічної компетентності учнів в умовах 
Школи сприяння здоров’ю» у Комунальному закладі «Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської 
області» (2016–2021 рр.). 

Поліщук Н. А.  
 
«Соціалізація особистості в умовах інноваційного середовища 

освітнього закладу» у Головненській спеціальній загальноосвітній школі-
інтернаті «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»; Затурцівській 
спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті «Центр освіти та соціально-
педагогічної підтримки»; Княгининівській спеціалізованій школі – інтернаті  
І – ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»; 
Люблинецькій спеціалізованій школі-інтернаті І–ІІІ ступенів «Центр освіти 
та соціально-педагогічної підтримки» (2016–2021 рр.). 

Вітюк В. В., Олешко П. С. 
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«Компетентнісний підхід як фактор гуманізації інноваційного 
освітнього середовища» у Комунальному закладі «Луцький навчально-
виховний комплекс «ЗОШ І–ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради 
Волинської області» (2016–2021 рр.). 

Луцюк А. М. 
 

«Формування мотивації на здоровий спосіб життя школярів в умовах 
інноваційного освітнього середовища» у Нововолинській загальноосвітній 
школі І–ІІІ ступенів № 6 Нововолинської міської ради Волинської області) 
(2016–2021 рр.). 

Ясінська Н. В. 
 
«Формування корпоративної культури навчального закладу в умовах 

інноваційного освітнього простору» у Комунальному закладі «Луцький НВК 
№ 26 Луцької міської ради Волинської області» (2016–2021 рр.). 

Турчик І. В. 
 
4. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна 

діяльність 
Участь у проекті «Зміцнення міжрегіональної комунікації та співпраці» 

за ініціативи Спілки Української Молоді в Україні та підтримки 
Національного Фонду Підтримки Демократії (NED). За сприяння Education 
for Democracy Foundation («Освіта для демократії»), Лабораторії 
громадянської освіти «Пошук». 

Проект спрямований на консолідацію і активізацію грамадянського 
суспільства Східної, Південної, Західної і Північної частин України через 
педагогічні колективи, шляхом спільного навчання, міжрегіональної 
проектної діяльності та активізації місцевих громад. 

Бацмай С. А. 
 
Інноваційний проект «Лідер освітніх інновацій» (представники  

опорних шкіл: директор та заступник + ініціативний педагог). 
Січень, лютий, березень, квітень,  

Вітюк В. В., Ткачук Н. М., ВІППО/м. Нововолинськ  
 

Інноваційний проект «Створення освітнього середовища для 
формування здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової 
школи» на базі НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська районна 
гімназія» Ківерцівської районної ради Волинської області. 

Поліщук Н. А.  
 
Інноваційний проект «Школа як осередок здорового способу життя в 

громаді» на базі Залізницького навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – дитячий садок» Любешівського району. 

Поліщук Н. А. 
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Проект Українського фонду благополуччя дітей «Програма 15» за 
підтримки  Bread for the World (Німечина).  

Остапйовський О. І.  
 

Проект Українського фонду благополуччя дітей «Впровадження 
програми з попередження торгівлі людьми в інститутах післядипломної 
педагогічної освіти» у партнерстві з Представництвом Міжнародної 
організації з міграції (МОМ) в Україні за фінансової підтримки Міністерства 
міжнародних справ Канади та підтримки МОН України.  

Остапйовський О. І., Турчина Л. І. 
 

Проект соціальна програма Андрія Покровського «МИ#SVIDOMI» – 
цикл ток-шоу для школярів з антиреклами наркотиків. 

Остапйовський О. І. 
 
Методичний супровід дослідно-експериментального проекту 

«Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку 
особистості». 

Протягом року, Остапчук Л. Р. 
 
5. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази 

даних інновацій 
– Сформувати інформаційну базу ЗНЗ, що мають сайти.  

Січень–лютий, Свитка Н. В. 
 

– Сформувати інформаційну базу педагогічних працівників, які мають 
власні інтернет-ресурси. 

Січень–лютий, Свитка Н. В. 
  

– Розробити календар роботи на 2017 рік керівників авторських 
лабораторій  

Січень, Майко С. М.  
 
Поповнити базу перспективного педагогічного досвіду. 

Січень–лютий, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В.  
 

– Поповнити електронну базу обласних авторських лабораторій.  
Лютий, Майко С. М. 

 
– Сформувати  інформаційну базу учасників обласного туру конкурсу 

«Учитель року – 2017» у номінаціях: «Початкова освіта», «Інформатика», 
«Біологія», «Музичне мистецтво». 

Червень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В.  
 

– Сформувати інформаційну базу дидактичних і методичних матеріалів 
ХХІІ обласної виставки «Творчі сходинки педагогів Волині». 

Червень–липень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В.  
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– Підготовка матеріалів: «Всеукраїнської бази даних навчально-
методичних розробок». 

Протягом року,  Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В.  
 
Створення банку інноваційного інструментарію учасників 

Всеукраїнського проекту вчителів-філологів «Філологічний Олімп». 
Протягом року, Бондарук Л. М. 

 
Оприлюднення результатів інноваційної діяльності у фахових 

виданнях, публікаціях у науково-методичному віснику «Педагогічний 
пошук», збірниках матеріалів, методичних рекомендаціях тощо. 

Протягом  року, методисти відділу інформатики 
 

Поширення та апробація результатів інноваційної діяльності шляхом 
проведення й участі у наукових конференціях, круглих столах, форумах тощо 
міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. 

Протягом  року, методисти відділу інформатики 
 

Створити електронні бази даних: 
Експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів 

регіональнального рівня. 
Вітюк В. В. 

 
ІХ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору 

регіону 
1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 
Аналітичне наповнення і систематичне оновлення офіційного сайту 

ВІППО  http://www.vippo.lutsk.ua/ 
Протягом року, працівники відділу інформаційного забезпечення 

освіти, науково-педагогічні працівники Інституту 
 
Методичний супровід щодо створення інформаційної системи 

управління освітою та впровадження проекту «Україна. ІСУО». 
Протягом року, Остапчук Л. Р. 

 
Аналітичне наповнення і систематичне оновлення сторінки відділу на 

сайті ВІППО  
Протягом року, працівники відділу інформатики 

 
2. Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної 

підтримки викладання курсу інформатики 
Постійне поповнення сайту «Відділ інформатики та ІКТ». 

Протягом року, Остапчук Л. Р. 
 

3. Розбудова єдиного освітнього інформаційного простору регіону 
Координація діяльності навчальних закладів щодо звірки та оновлення 

інформаційного наповнення електронних баз даних (у програмі «Джуліам»): 



83 
 

– ЗНЗ Волинської області; 
– ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Волинської області; 
– ПТНЗ Волинської області. 

Листопад–грудень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО  
та моніторингових досліджень 

 
Постійне наповнення та оновлення сайту wiki-сайту відділу 

інформатики. 
Протягом року, Остапчук Л. Р., Гісь І. В. 

 
4. Впровадження сучасних інтернет-технологій в освітній процес 

регіону, розвиток віртуальних педагогічних спільнот 
Методичний супровід сайту «Віртуальний кабінет відділу інформатики 

та інформаційних технологій». 
Протягом року, Остапчук Л. Р. 

 
Створення та адміністрування віртуальної спільноти «Як здати ЗНО – 

Волинь» на базі центру ЗНО та МД. 
Кутовий Р. С., Приймачук Л. О., Савчук О. І. 

 
5. Запровадження електронної освіти та розробка електронного 

освітнього контенту на сайті «Дистанційне навчання учителів 
інформатики» (система Moodle). 

Протягом року, Остапчук Л. Р. 
 
Супровід індивідуального навчання за дистанційною формою на блозі 

«Мережеві технології навчання». 
Протягом року, Остапчук Л. Р. 

 
Систематичне наповнення та оновлення сайту «Християнська етика на 

Волині». 
Протягом року, Рудь О. В. 

 
Поповнення відеотеки документальних фільмів із теми «Синтез 

наукової та релігійної картин світу». 
Протягом року, Рудь О. В. 

 
Інформаційне наповнення та систематичне оновлення на сайті ВІППО 

сторінки кафедри менеджменту освіти. 
Протягом року, Сташенко М. О. 

 
Інформаційне наповнення та систематичне оновлення на сайті ВІППО 

сторінки відділу виховної роботи 
Протягом року, Никитюк І. В., Погонська О. М. 
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Х. Міжнародна діяльність закладів післядипломної педагогічної 
освіти 

1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, 
навчальними закладами, освітніми установами та громадськими 
організаціями: 

 
Британська рада в Україні. 

Бацмай С. А. 
 

Корпус миру США в Україні. 
Бацмай С. А. 

 
Міжнародний освітньо-методичний центр Пірсон-Дінтернал, 

видавництвом Кембріджського університету, Оксфордського Університету, 
«Макміллан Паблішерз», «Експрес Паблішінг», проекту «ММPublications 
Teacher’s Academy». 

Бацмай С. А. 
 
Представництво Ради Європи в Україні. 

Оніщук О. Р. 
 

Посольство Франції в Україні. 
Ураєва І. Г. 

 
Генеральне Консульство Республіки Польща в м. Луцьку. 

Бондарук Л. М. 
 
Осередок розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG), Полонійний 

вчительський центр у Любліні. 
Бондарук Л. М. 

 
Міжнародний фонд «Відродження». 

Бондарук Л. М., Березіна О. М. 
 
Гете-Інститут (м. Київ). 

Гешеліна Т. Б. 
 

Спілка «Брюкеншлаг» у Бад Зальцуфлен, земля Нордрейн-Вестфален 
(Німеччина). 

Гешеліна Т. Б. 
 

Асоціація українських германістів (м. Львів). 
Гешеліна Т. Б. 

 
Асоціація «Французький альянс» (м. Львів i м. Рівне). 

Ураєва І. Г. 
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Спілка вчителів-полоністів України 
Бондарук Л. М. 

 
Волинське обласне відділення Спілки вчителів-полоністів України 

імені Габріелі Запольської. 
Бондарук Л. М. 

Всеукраїнський координаційно-методичний центр навчання польської 
мови та культури в Дрогобичі. 

Бондарук Л. М. 
 
2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 
Україно-естонський проект «Міксіке в Україні».  

Координатор – Вітюк В. В. 
 

Польсько-український проект «Реформи системи освіти в Україні». 
Протягом року, Сташенко М. О. 

 
Проект МОН України і Британської Ради «Розробка програми та курсу 

фахового удосконалення вчителів англійської мови». 
Бацмай С. А. 

 
Проект Корпусу Миру США в Україні «Навчання англійської мови як 

іноземної». Співпраця з волонтерами Корпусу Миру США. 
Бацмай С. А. 

 
Програма Європейського Союзу «eTwinning Plus». 

Бацмай С. А. 
 
Проект Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки 

України «Післядипломна педагогічна освіта вчителів іноземних мов».  
Бацмай С. А. 

 
Проект «Зміцнення міжрегіональної комунікації та співпраці» за 

ініціативи Спілки Української Молоді в Україні та підтримки Національного 
Фонду Підтримки Демократії (NED). За сприяння Education for Democracy 
Foundation («Освіта для демократії»), лабораторія громадянської освіти 
«Пошук». 

Бацмай С. А. 
 
Проект «GoCamp – пришкільні мовні табори» (з ініціативи Go Global 

спільно з Міністерством освіти та науки в Україні у рамках Року англійської 
мови в Україні.  

Бацмай С. А. 
 
Проект «Мости дружби в Україну». 

Гешеліна Т. Б. 
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Проект Посольства Франції в Україні та МОН України з підвищення 

фахової кваліфікації вчителів французької мови PRO FLE. 
Ураєва І. Г. 

 
Пiлотний проект видавництва Hachette в Украïнi з проблем формування 

іншомовної комунiкативноï міжкультурної компетенцiї учнiв  
Ураєва І. Г. 

 
Участь у проекті «Освіта в галузі прав людини та демократичного 

громадянства», організованому Міністерством освіти і науки України спільно 
з Представництвом Ради Європи в Україні (в рамках проекту Ради Європи та 
Європейського Союзу «Підтримка освіти прав людини та демократичного 
громадянства у країнах Східного партнерства»). 

Оніщук О. Р. 
3. Заходи в рамках співпраці: 
Організація та проведення англомовних літніх шкіл для вчителів 

англійської мови (за ініціативи Британської Ради в Україні). 
Бацмай С. А. 

 
Організація участі у програмі Британської Ради «Іспит КЕТ для учнів 

початкової школи». 
Бацмай С. А. 

 
Участь у семінарах щодо розробки показників складових професійної 

діяльності вчителя іноземної мови; 
– пілотування показників складових професійної діяльності вчителя 

іноземної мови; 
– семінар щодо обговорення результатів пілотування показників 

складових професійної діяльності вчителя іноземної мови; 
– впровадження концептуальних засад проекту в роботу обласних  

інститутів післядипломної педагогічної освіти та закладів освіти. 
Бацмай С. А. 

 
Круглий стіл «Перспективи розвитку співпраці» (зустріч вчителів 

німецької мови області та координаторів проекту «Стажування вчителів 
німецької мови Волинської області в Німеччині» із головою спілки «Мости 
дружби в Україну» паном Карлом-Германом Крогом (вчителі німецької мови, 
ректорат, координатори проекту, члени спілки «Мости дружби в Україну»). 

Травень, Гешеліна Т. Б. ВІППО, м. Луцьк 
 

Виїзний семінар (Німеччина): «Особливості навчання в шкільних 
закладах Німеччини. Дидактика і методика викладання». Учасники: Вчителі 
німецької мови – члени  делегації, члени спілки «Брюкеншлаг», 
представники та керівництво загальноосвітніх та вищих закладів Німеччини. 

Вересень–жовтень, Гешеліна Т. Б. 
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Виконання Плану заходів щодо реалізації стратегії захисту та інтеграції 

в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 р. 
Пошук кращих практик інтеграційних програм для ромів та впровадження  
досвіду.  

Бондарук Л. М. 
Координація роботи осередку Асоціації українських германістів у 

Волинській області. 
Гешеліна Т. Б. 

 
Участь у Французькій весні – 2017. 

Березень–квітень, Ураєва І. Г. 
 
Організація участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів у здачі 

іспитів з французької мови міжнародного зразку DELF (рівнів А1 – В2). 
Ураєва І. Г. 

 
4. Результати діяльності: 
Створення мережі семінарів в районах з проблеми: «Особливості 

навчання в шкільних закладах Німеччини. Дидактика і методика викладання. 
Шляхи та можливості використання досвіду німецьких педагогів». 

Гешеліна Т. Б. 
 
Організація участі учнів у здачі іспитів з французької мови 

міжнародного зразку DELF (рівнів А1 – В2). 
Ураєва І. Г. 

 
Проведення семінарів-практикумів, тренінгів, мовних курсів для 

вчителів польської мови за участі методистів Полонійного Вчительського 
Центру в Любліні  Осередку розвитку польської освіти за кордоном (ORPEG) 
за підтримки МЗС Республіки Польща, Генерального Консульства 
Республіки Польща в Луцьку. 

Бондарук Л. М. 
 

ХІ. Моніторинг якості освіти регіону 
1. Моніторинг освітньої діяльності: 
а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях;  
Участь в організаційних заходах з підготовки до впровадження в 

регіоні Програми міжнародного оцінювання учнів (Programme for 
International Student Assessment) – PISA – 2018. 

Протягом року, Корнейко А. О. 
 
б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях; 
в) моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні 
Випускник – 2017. 

Січень–червень, Кот Н. М.  
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Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у 

загальноосвітніх навчальних закладах Володимир-Волинського району. 
Лютий, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО  

та моніторингових досліджень, Володимир-Волинський район 
 

Моніторинг стану організації навчання учнів за індивідуальною 
формою у ЗНЗ Волинської області. 

Лютий–травень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО  
та моніторингових досліджень, Волинська область 

 
Вивчення громадської думки щодо якості надання освітніх послуг у 

загальноосвітніх закладах Володимир-Волинського, Камінь-Каширського, 
Локачинського та Любешівського районів. 

Лютий, квітень, вересень, листопад,  
Романчук Г. Д., Кот Н. М. 

 
Дослідження «Вивчення потенціалу соціокультурного середовища 

регіону як умови розвитку загальнокультурної та професійної 
компетентності педагогів». 

Березень–травень, Камінська В. В. 
 

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у 
загальноосвітніх навчальних закладах Камінь-Каширського району. 

Квітень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 
 та моніторингових досліджень, Камінь-Каширський район 

 
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у 

загальноосвітніх навчальних закладах Локачинського району. 
Жовтень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 

 та моніторингових досліджень, Локачинський район 
 

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у 
загальноосвітніх навчальних закладах Любешівського району. 

Грудень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 
та моніторингових досліджень, Любешівський район 

 
Вивчення громадської думки слухачів курсів підвищення кваліфікації 

щодо якості надання освітніх послуг у ВІППО. 
Протягом року, Романчук Г. Д., Кот Н. М. 

 
2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 
Науково-методичний супровід моніторингових досліджень якості 

математичної освіти у Володимир-Волинському, Камінь-Каширському, 
Локачинському і Любешівському районах. 

Протягом року, Сусь С. І., Сташенко М. О., Трачук Т. В. 
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Підготовка завдань для проведення моніторингових досліджень якості 

навчальних досягнень учнів з математики. 
Протягом року, Сусь С. І., Трачук Т. В. 

 
3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного 

оцінювання 
Адміністрування процедур ЗНО (Згідно з Календарним планом 

підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 
затвердженого наказом МОН України). 

Організація роботи інформаційно-реєстраційних пунктів. 
Січень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 

та моніторингових досліджень 
 

Формування мережі пунктів пробного тестування. 
Лютий–березень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 

 та моніторингових досліджень 
 

Формування бази екзаменаторів ЗНО з української мови, іноземних 
мов. 

Лютий–березень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 
 та моніторингових досліджень 

 
Участь в організації навчання персоналу для роботи на пунктах 

тестування. 
Березень, Корнейко А. О., ВІППО 

 
Організаційно-методичний семінар «Методика навчання персоналу для 

роботи на пунктах тестування». 
Березень, Корнейко А. О., ВІППО 

  
Організація навчання персоналу для роботи на пунктах тестування. 

Березень, Корнейко А. О., спільно з ЛРЦОЯО 
 

Формування мережі пунктів тестування основної (сертифікаційної) 
сесії ЗНО–2017. 

Березень–квітень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 
 та моніторингових досліджень 

 
Участь в організації навчання і сертифікації відповідальних за пункти 

тестування ЗНО–2017. 
Квітень–травень, Корнейко А. О., ВІППО 

 
Участь в організації навчання і сертифікації помічників відповідальних 

за пункти тестування ЗНО–2017. 
Квітень–травень, Корнейко А. О., ВІППО 
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Проведення пробного тестування. 

01, 08 квітня, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 
 та моніторингових досліджень 

 
Організаційно-методична нарада-семінар для екзаменаторів ЗНО 

«Методика перевірки відкритої частини тестових завдань ЗНО–2017». 
Квітень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 

 та моніторингових досліджень 
 

Організація навчання і сертифікації відповідальних за пункти 
тестування ЗНО–2017. 

Квітень–травень, Корнейко А. О., спільно з ЛРЦОЯО, ВІППО 
 

Організація навчання і сертифікація помічників відповідальних за 
пункти тестування ЗНО–2017. 

Квітень–травень, Корнейко А. О., спільно з ЛРЦОЯО, ВІППО 
 

Участь в організації навчання і сертифікації уповноважених осіб 
УЦОЯО. 

Травень, Корнейко А. О., ВІППО 
 

Організація навчання і сертифікації уповноважених осіб УЦОЯО. 
Травень, Корнейко А. О., спільно з ЛРЦОЯО, ВІППО 

 
Організація роботи пункту перевірки відкритої частини 

сертифікаційних робіт з української мови і літератури. 
Травень, Корнейко А. О. 

 
Організація та проведення основної (сертифікаційної) сесії ЗНО–2017. 

Травень–червень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 
 та моніторингових досліджень 

 
Організація інформаційної кампанії з питань ЗНО–2018. Поширення 

інформаційних матеріалів МОН України та УЦОЯО щодо ЗНО у 2018 році. 
Вересень–жовтень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 

 та моніторингових досліджень 
 

Організація навчання осіб, які здійснюватимуть реєстрацію учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання–2018. 

Грудень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 
 та моніторингових досліджень. 

Розробка проектів наказів: 
«Про формування мережі пунктів реєстрації учасників ЗНО у 2017 

році». 
Січень, Корнейко А. О. 
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«Про затвердження пунктів пробного тестування ЗНО–2017». 

Лютий, Корнейко А. О. 
 

«Про призначення відповідальних та помічників відповідальних за 
роботу пунктів пробного тестування». 

Лютий, Корнейко А. О. 
 

«Про організацію навчання педагогічних працівників, залучених до 
проведення пробного та сертифікаційного тестування у 2017 році». 

Лютий–березень, Корнейко А. О. 
 

«Про затвердження мережі пунктів проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання у 2017 році за предметами». 

Квітень, Корнейко А. О. 
 

«Про виконання доручення голови Волинської облдержадміністрації 
«Про забезпечення організаційних заходів під час проведення ЗНО–2017». 

Квітень–травень, Корнейко А. О. 
 

«Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 
2018 році». 

Вересень, Корнейко А. О. 
 

«Про призначення у відділах, управліннях освіти осіб, відповідальних за 
організацію та проведення ЗНО та моніторингових досліджень у 2018 році». 

Жовтень, Корнейко А. О. 
 

«Про затвердження пунктів апробації тестових завдань зовнішнього 
незалежного оцінювання» 

Листопад, Корнейко А. О. 
 

ХІІ. Навчально-методична діяльність філії (за наявності) – філій 
немає. 

 
ХІІІ. Особливості діяльності закладу 
Педагогічні зустрічі-презентації у форматі «Портрет учителя».  

Протягом року, Романчук Г. Д., Кот Н. М. 
 

ХІV. Інформаційно-видавнича діяльність 
1. Робота бібліотеки 
«Cила нації – в її єдності». До дня Соборності України. 

Січень, Сміховська В. Є., ВІППО 
 

«Розмовляємо українською». До Міжнародного дня рідної мови. 
Лютий, Сміховська В. Є., ВІППО 
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«Професійна етика». 

Квітень, Сміховська В. Є., ВІППО 
 

«Школа педагогічного досвіду». 
Травень, Сміховська В. Є., ВІППО 

 
«Історія української державності». До дня Конституції України. 

Червень, Сміховська В. Є., ВІППО 
 

«Україна в Європі та світі». До дня Незалежності України. 
Серпень, Сміховська В. Є., ВІППО 

 
«Розвиток української національної школи». 

Вересень, Сміховська В. Є., ВІППО 
 
«Історія України в особах». 

Жовтень, Сміховська В. Є., ВІППО 
 

«День української писемності та мови». 
Листопад, Сміховська В. Є., ВІППО 

Проведення тематичних книжкових виставок 
80 років від дня народження Гуцала Євгена Пилиповича (1937–1995), 

українського письменника. 
Січень, Сміховська В. Є., ВІППО 

 
205 років від дня народження Гребінки Євгена Павловича (1812–1848), 

українського письменника, педагога. 
Лютий, Сміховська В. Є., ВІППО 

 
«На поклін до Кобзаря». До дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка (1814–1861), українського поета, письменника, художника, 
громадського та політичного діяча. 

Березень, Сміховська В. Є., ВІППО 
 
135 років від дня народження Тесленка Архипа Юхимовича (1882–

1911), українського письменника. 
Березень, Сміховська В. Є., ВІППО 

 

200 років від дня народження Костомарова Миколи Івановича (1817–
1885), історика, поета, громадського діяча. 

Травень, Сміховська В. Є., ВІППО 
 

115 років від дня народження Яновського Юрія Івановича (1902–1954), 
українського письменника, кіносценариста. 

Серпень, Сміховська В. Є., ВІППО 
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125 років від дня народження Кравчука Михайла Пилиповича (1892–
1942), українського математика. 

Жовтень, Сміховська В. Є., ВІППО 
125 років від дня народження Куліша Миколи Гуровича (1892–1937), 

письменника, режисера. 
Грудень, Сміховська В. Є., ВІППО 

 
80 років від дня народження Чорновола В’ячеслава Максимовича 

(1937–1999), політичного діяча, журналіста, дисидента. 
Грудень, Сміховська В. Є., ВІППО 

 
Постійне поповнення електронного каталогу книгами, періодичними 

виданнями та атестаційними роботами слухачів. 
Протягом року, Леськів Є. Б. 

 
2. Видавнича діяльність за рік 
Збірники інформаційно-аналітичних матеріалів моніторингових 

досліджень стану організації навчання учнів за індивідуальною формою у 
ЗНЗ Волинської області; рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х 
класів у загальноосвітніх навчальних закладах Володимир-Волинського, 
Камінь-Каширського, Локачинського, Любешівського районів Волинської 
області. 

За підсумками моніторингів, проведених згідно з планом Управління 
освіти, науки та молоді Волинської ОДА на 2017 р., Корнейко А. О., 

методисти центру ЗНО та моніторингових досліджень 
 

«Законодавче та нормативно-правове врегулювання процедури 
атестації педагогічних кадрів»: науково-методичне видання.  

Лютий, Лук’янчук Г. Я. 
 

Методичні рекомендації «Дух традицій та креатив новацій  у реалізації 
змісту хімічної освіти». 

Лютий, Кащенюк М. Р. 
 
Методичні рекомендації «Навчання написання листів при підготовці 

учнів до ЗНО». 
Березень, Бацмай С. А. 

 
Анотований каталог перспективного педагогічного досвіду освітян 

Волині. 
Березень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В. 

 
Методична розробка «Історико-краєзнавчі екскурсії як засіб розвитку 

загальної та професійної культури педагогів». 
Квітень, Камінська В. В. 
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Методичні рекомендації «Метод кейсів – інноваційна освітня 
технологія навчання географії,  економіки та природознавства». 

Квітень, Григор’єва Н. В., Гребенюк Т. С. 
 

«Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу». 
Квітень–травень, Гісь І. В. 

 
«Хмарні технології в навчально-виховному процесі». 

Квітень–травень, Остапчук Л. Р. 
 

Збірка матеріалів для педагогів курсів духовно-морального 
спрямування (за результатами обласного етапу ХІІ Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року з предметів духовно-морального спрямування – 2017»). 

Квітень, Рудь О. В., Сташенко М. О. 
 

Теоретико-методичні засади формування корпоративної культури як 
інструменту педагогічного менеджменту в навчальному закладі: науково-
методичне видання. 

Квітень, Турчик І. В. 
 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Компетентнісно орієнтований підхід в освіті: сучасні виклики та підходи». 
Травень, Ясінська Н. В. 

 
Методичні рекомендації щодо організації та супроводу навчально-

виховного процесу у ДНЗ. 
Травень, Коць В. В. 

Створити електронні бази даних: 
– Вчителів соціально-побутового орієнтування спецшкіл-інтернатів та 

НРЦ. 
Травень, Барановська Р. Є. 

 
Методичні рекомендації «Використання  образотворчого мистецтва на 

уроці німецької мови». 
Травень, Гешеліна Т. Б. 

 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Компетентнісно орієнтований підхід в освіті: сучасні виклики та підходи». 

Травень, Вітюк В. В., Ясінська Н. В. 
 

Методичний збірник «Формування громадянської компетентності учнів 
в умовах євроінтеграції України». 

Червень, Миць М. Я. 
 
Методичні рекомендації «Підготовка до олімпіади з польської мови та 

літератури». 
Червень, Бондарук Л. М. 
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Анотований каталог за матеріалами ХХІІ обласної виставки 

дидактичних та методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». 
Червень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В. 

 
Видатні математики України. Матеріали педагогічних читань. Ч. 2. 

Червень, Трачук Т. В. 
Вчителів лікувальної фізкультури спецшкіл-інтернатів та НРЦ. 

Вересень, Барановська Р. Є. 
 
Аналітичний звіт «Зовнішнє незалежне оцінювання – 2017». 

Вересень, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 
 та моніторингових досліджень 

 
Збірник наукових праць міжрегіонального засідання кафедр освітнього 

менеджменту ОІППО (Волинського, Рівненського, Хмельницького). 
Жовтень, Сташенко М. О. 

 
Методичні рекомендації для вчителів КДМС серії «Бібліотека 

вчителя». 
Листопад, Рудь О. В. 

 
Навчально-методичні матеріали за проектом «Лідер освітніх 

інновацій». 
Листопад, Ткачук Н. М. 

 
Збірка матеріалів «Компетентнісний підхід в управлінській діяльності». 

Листопад, Гуменюк М. У. 
 

Методичні рекомендації «Формування, розвиток і оцінка 
сформованості загальнонавчальних та предметних умінь школярів з біології 
засобами тестового контролю». 

Листопад–грудень, Тирак Р. О. 
 

Збірник праць науково-педагогічних працівників кафедри «Педагогіка і 
психологія». 

Грудень, Луцюк А. М. 
 

Методичне забезпечення до спецкурсу «Формування корпоративної 
культури в навчальному закладі». 

Грудень, Турчик І. В. 
 
«Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей старшого 

дошкільного віку». 
Грудень, Березіна О. М. 
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Збірник  завдань для обласних олімпіад з історії. 
Грудень, Мочкіна Л. І. 

 
Готуємось до обласної математичної олімпіади імені академіка 

М. П. Кравчука. Збірник задач. 
Грудень,Трачук Т. В. 

 
Збірка методичних розробок «Сходинки творчого зростання 

вихователя» (на допомогу молодим вихователям шкіл-інтернатів, спецшкіл, 
НРЦ та ГПД). 

Грудень, Барановська Р. Є. 
 

Методичні рекомендації «Організована навчально-пізнавальна 
діяльність дітей старшого дошкільного віку». 

Протягом року, Березіна О. М. 
 

Матеріали учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Вчитель року» у номінаціях «Образотворче мистецтво» та «Музичне 
мистецтво» (електронний додаток до науково-методичного вісника 
«Педагогічний пошук»). 

Протягом року, Червінська Н. Л. 
 

Матеріали учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Шкільна бібліотека» (електронний додаток до науково-методичного вісника 
«Педагогічний пошук»). 

Протягом року, Романюк Н. С. 
 

Метеріали соціологічних досліджень щодо якості надання освітніх 
послуг у загальноосвітніх закладах Володимир-Волинського, Камінь-
Каширського, Локачинського та Любешівського районів. 

Протягом року, Романчук Г. Д., Кот Н. М. 
 

3. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної 
науки та педагогічного досвіду регіону 

Укладання матеріалів до електронного науково-педагогічного журналу 
«Філологічний Олімп» Всеукраїнського проекту учителів-філологів. 

Протягом року, Бондарук Л. М. 
 
Аналітичне наповнення і систематичне оновлення офіційного сайту 

ВІППО http://www.vippo.lutsk.ua/ 
Протягом року, працівники відділу інформаційного забезпечення освіти, 

науково-педагогічні працівники Інституту 
 

Наповнення на сайті ВІППО сторінки кафедри. 
Протягом року, Сташенко М. О. 
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Адміністрування та наповнення інтернет-сайту «Християнська етика на 
Волині» https://sites.google.com/site/hristianskaetikanavolini/home 

Рудь О. В. 
 

Підготовка та випуск науково-методичного вісника «Педагогічний 
пошук» №1(93) – 4(96). 

Працівники відділу інформаційного забезпечення освіти 
 

Розробка індексного файла у форматі HTML, де вміщено зміст видання 
з гіпертекстовими посиланнями на повні тексти статей у PDF, та розміщення 
електронної копії видання у Національній бібліотеці імені В. Вернадського. 

Працівники відділу інформаційного забезпечення освіти 
 

Робота із засобами масової інформації (підготовка прес-релізів, 
співпраця із журналістами в питаннях висвітлення в засобах масової 
інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду). 

Працівники відділу інформаційного забезпечення освіти 
 
Організація прес-конференцій для ЗМІ області з актуальних питань 

підготовки та проведення процедур ЗНО. 
Протягом року, Корнейко А. О., методисти центру ЗНО 

 та моніторингових досліджень 
Підготовка публікацій до збірників матеріалів наукових конференцій, 

фахових видань. 
Працівники науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій 

та координації діяльності РМК (ММК) 
 

Представлення науково-методичних матеріалів на освітньому порталі 
Інституту за напрямами діяльності лабораторії. 

Працівники науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій 
та координації діяльності РМК (ММК) 

 
Цикл телепередач «Портрет учителя» про заслужених вчителів та 

заслужених працівників освіти України, які працювали та працюють у 
навчальних закладах області (за узгодженням з ВТРК). 

Протягом року, Романчук Г. Д., Кот Н. М. 
 
Творчо-презентаційна зустріч: взаємовигідна співпраця творчого 

колективу телерадіокомпанії і Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти (до 75-річчя Волинської ТРК та 25-річчя Волинського 
телебачення). 

Лютий, Романчук Г. Д. 
 
4. Виставкова діяльність 
Розробка презентаційних та іміджевих матеріалів (постерів, банерів, 

буклетів тощо). 
Січень–лютий, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В. 
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Участь у VІІІ міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти». 

Березень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В. 
 
Участь у V міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu». 

Березень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В. 
 
Проведення ХХІІ обласної виставки дидактичних і методичних 

матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». 
Квітень–травень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В. 

 
Участь в обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів 

«Творчі сходинки педагогів Волині». 
Квітень–травень, науково-педагогічні працівники кафедр 

 
Участь у ІХ  Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті». 

Жовтень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В. 
 

5. Робота музею історії освіти Волині 
Організація та проведення екскурсій для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації та окремих груп відвідувачів. 
Протягом року, Янковенко А. А. 

 
Поповнення фондів музею новими матеріалами. 

Протягом року, Янковенко А. А. 
 

Організація та проведення наступних виставок та заходів: 
 
Тематична  виставка «Портрет педагога», присвячена Ягенській Г. В., 

вчителю Луцької гімназії № 21 ім. М. Кравчука. 
Січень, Янковенко А. А. 

 
Зустріч слухачів курсів із колишнім директором Волинського 

обласного ліцею-інтернату, заслуженим працівником освіти Тарасюк М. І. з 
нагоди 70-річчя з дня народження. 

Березень, Янковенко А. А. 
 
Виставка творчих досягнень педагогічного колективу Княгининівської 

школи-інтернату. 
Травень, Янковенко А. А. 

 
Тематична виставка «Портрет педагога» та зустріч із українською 

поетесою, заслуженим учителем України Горик Н. П. з нагоди 60-річчя з дня 
народження. 

Вересень, Янковенко А. А. 
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Тематична виставка «Історія ВІППО», присвячена Г. С. Маслай, 
заслуженому працівнику освіти України, ректору ВІППО з 1984 по 2008 рік з 
нагоди 75-річчя. 

Листопад, Янковенко А. А. 
 
Тематична виставка до 70-річчя з дня народження Махомеда М. Х., 

заслуженого працівника освіти України. 
Грудень, Янковенко А. А. 

Матеріали соціологічних досліджень щодо якості надання освітніх 
послуг у загальноосвітніх навчальних закладах Володимир-Волинського, 
Камінь-Каширського, Локачинського та Любешівського районів. 

Протягом року, Романчук Г. Д., Кот Н. М. 
 
Підготовка проектів наказів тощо: 
Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів 

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти 
у 2017 році 

І півріччя, Погонська О. М. 
 

Про підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 
літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2017 році 

І півріччя, Погонська О. М. 
 
Про проведення 2-ого (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2017» 

Січень, Погонська О. М. 
 

Про підсумки 2-ого (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2017» 

Березень, Погонська О. М. 
 
Підготовка сценарію свята вшанування учасників ІІ (обласного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року–2017». 
Березень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В., Червінська Н. Л. 

 
Про підсумки проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року–2017». 
Квітень. Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В., Червінська Н. Л. 

 
Про підсумки проведення ХХІІ обласної виставки дидактичних та 

методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». 
Червень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В., Червінська Н. Л. 
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Про проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року–2018».  

Вересень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В., Червінська Н. Л. 
 

Про проведення ХХІІІ обласної виставки дидактичних та методичних 
матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». 

Жовтень, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В., Червінська Н. Л. 
 

Про затвердження складу журі ІІ (обласного) туру всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року–2018». 

Листопад, Шинкарук І. В., Майко С. М., Свитка Н. В., Червінська Н. Л. 
 
 

Підготовка наказів про 
– Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка. 
Жовтень, Сова О. О. 

 
– Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. 

Листопад, Сова О. О. 
 

– Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений 
Шевченківським дням. 

Листопад, Сова О. О., Мочкіна Л. І. 
 

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

Провести утеплення фасаду учбово-лабораторного корпусу 
Інституту з подальшим оштукатуренням та фарбуванням. 

Протягом року, Міщук В. І.  
Провести поточний ремонт підвальних приміщень, гаражів. 
 
Провести ремонт у гуртожитку Інституту автоматичної пожежної 

сигналізації та вивести її на пульт пожежного спостереження. 
Протягом року, Міщук В. І. 

 
Зміцнювати матеріально-технічну базу Інституту, доукомплектувати 

необхідним сучасним комп’ютерним обладнанням аудиторії, відділи та кафедри. 
Замінити меблі аудиторій та кабінетів приміщення Інституту. 

Протягом року, Міщук В. І.  
 
Дотримуватись режиму постійної економії енергоносіїв, проводити 

роботу з питань енергозбереження серед працівників Інституту, 
слухачів курсів. 

Протягом року, Міщук В. І.  
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Дотримуватись вимог нормативних документів з питань охорони праці, 
техніки безпеки та пожежної безпеки з урахуванням специфіки приміщень 
ВІППО. Проводити вступні інструктажі зі слухачами курсів у перший день 
заїзду та реєстрації. 

Протягом року, Міщук В. І. 
  

Проводити роботу з благоустрою території Інституту та території 
спільного користування разом зі службою КП «Зелене господарство» м. Луцька. 

Протягом року, Міщук В. І.  
 
Поліпшувати умови проживання і побуту слухачів у гуртожитку 

Інституту, провести капітальний ремонт кухонь із заміною обладнання на 
відповідно сертифіковане та енергоощадне. 

Протягом року, Міщук В. І.  
 
За необхідності замінити систему освітлення навчальних аудиторій, 

кабінетів Інституту та приміщень гуртожитку на енергозберігаючу. 
Протягом року, Міщук В. І.  
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