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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 Олег Фасоля, директор Департаменту освіти і науки 

Хмельницької ОДА, кандидат   педагогічних наук. 

 Віктор Очеретянко, ректор Хмельницького 

обласного    інституту    післядипломної    педагогічної    

освіти, кандидат історичних наук. 

 Ірина Вашеняк, проректор з науково-педагогічної роботи 

Хмельницького обласного    інституту    післядипломної    

педагогічної    освіти, кандидат історичних наук, доцент. 

 Анатолій Яримюк, голова обласної профспілкової 

організації освіти і науки (за згодою). 

 Віра Гуменюк,  завідувач кафедри менеджменту та 

освітніх     технологій    Хмельницького ОІППО,   кандидат   

педагогічних наук, доцент. 

 Сергій Білошицький, завідувач науково-методичного 

центру організації наукової роботи та моніторингових 

досліджень ХОІППО, доктор політичних наук, доцент. 

 Людмила Зазуліна, доцент кафедри менеджменту та 

освітніх технологій Хмельницького ОІППО, кандидат 

педагогічних наук, доцент. 

 Людмила Пастух, старший викладач кафедри 

менеджменту та освітніх технологій Хмельницького 

ОІППО, кандидат педагогічних наук. 

 Надія Орловська, методист НМЦ виховної роботи та 

позашкільної освіти Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 Таміла Соболик, голова правління ГО «Асоціація 

керівників закладів освіти Хмельницької області», 

директорка Нетішинської ЗОШ І – ІІІ ступенів №1. 

 Галина Безкоровайна, заступник голови правління ГО 

«АКЗО Хмельницької області», директорка Ленковецької 

ЗОШ І – ІІІ ступенів Ленковецької сільської ради. 

 Тетяна Руса, член правління ГО «АКЗО Хмельницької 

області», директорка Пасічнянського НВК «ЗОШ І – ІІІ ст., 

технологічний ліцей» Старосинявського району. 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

25 лютого 2020 р. 

Культурно-мистецький центр Баварія-Захід  

проспект Миру 103/1 м. Хмельницький 

 

09.00-10.00 Реєстрація учасників 

10.00-10.10 Урочисте відкриття конференції  

Вітання зразкового вокального колективу 

Палацу творчості дітей та юнацтва і учнів 

гімназії №2 м. Хмельницького 

10.10-10.30    Вітальне слово учасникам конференції 

10.30-12.45 Пленарне засідання 

13.00-15.00 Тематичні платформи 

15.00-15.30 Закриття конференції та ухвалення 

рекомендацій 

15.30 Від’їзд учасників 

   

 

 
ФОРМИ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Доповідь - 15 хв. 

Виступ    -   5 хв. 

Участь у роботі конференції без виступу і публікації. 

Публікація матеріалів без участі в конференції. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІДКРИТТЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Виступи 

 

Дмитро Габінет, голова Хмельницької обласної державної                 

адміністрації, кандидат юридичних наук 

Михайло Загородний, голова Хмельницької обласної ради 

Неоніла Андрійчук, перший заступник голови Хмельницької 

обласної ради 

Інна Ящук, голова постійної комісії обласної ради з питань 

освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і 

туризму Хмельницької обласної ради, доктор педагогічних 

наук, професор 

Олег Фасоля, директор Департаменту освіти і науки 

Хмельницької обласної державної адміністрації, кандидат 

педагогічних наук 

Валерій Олійник, начальник управління державної служби 

якості освіти у Хмельницькій області. 

Віктор Очеретянко, ректор Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

історичних наук 

Анатолій Яримюк, голова профспілкової організації 

працівників освіти і науки Хмельницької області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Механізми реалізації державної освітньої політики в регіоні 

на сучасному етапі 

 Інна Ящук, доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету початкової освіти та філології 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 

голова постійної комісії з питань освіти, науки, 

культури, молодіжної політики, спорту і туризму 

Хмельницької обласної ради,  м. Хмельницький 

 

Пріоритетні напрями інтеграції управлінської діяльності 

органів управління освітою регіону та закладів загальної 

середньої освіти для ефективної реалізації освітніх завдань                                          
Олег Фасоля, кандидат педагогічних наук, 

директор департаменту освіти і науки 

Хмельницької обласної державної адміністрації, 

м. Хмельницький 

 

Координація сервісних функцій методичних служб щодо 

розвитку професіоналізму керівних кадрів освіти в умовах 

зміни соціокультурних очікувань регіону 

Віктор Очеретянко, кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник, ректор 

Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, 

                   м. Хмельницький 

 

Налагодження ефективної взаємодії територіального 

управління державної служби якості освіти та закладів 

загальної середньої освіти щодо забезпечення якості освіти 

Валерій Олійник, начальник управління державної 

служби якості освіти у Хмельницькій області 

 

 

 



Професійні компетентності керівника закладу загальної 

середньої освіти у контексті реформ  

                 Ірина Андрощук, доктор педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту Університету 

менеджменту освіти НАПН України, м. Київ 

 

Розвиток управлінської компетентності керівника як 

важливого ресурсу забезпечення якості роботи закладу 

загальної середньої освіти 

Надія Мельник, кандидат педагогічних наук, 

проректор з науково-педагогічної роботи, доцент 

кафедри філософії, економіки та менеджменту 

освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, м. Рівне 

 

Громадянська  компетентність керівника закладу ЗСО у 

контексті розвитку громадянської освіти в Україні 

Надія Любченко, кандидат педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри менеджменту освіти 

та права ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, м. Київ 

 

Проблеми розвитку компетентності керівника  в контексті 

координації роботи колегіальних органів управління закладу 

загальної середньої освіти 

Оксана Боднар, доктор педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти Тернопільського 

національного педагогічного університету імені 

Володимира  Гнатюка, м. Тернопіль  

 

До дискурсу щодо організаційної культури сучасного 

керівника закладу освіти 

Михайло Сташенко, кандидат фізико-

математичних наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту освіти Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, м. Луцьк 



ТЕМАТИЧНА ПЛАТФОРМА 1 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УМОВАХ 

КОНКУРЕНТНОГО  ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Нове педагогічне мислення – важлива умова творчо 

працюючого керівника навчального закладу 

Віктор Берека, доктор педагогічних наук, 

професор, Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти,  

м. Хмельницький 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сучасних 

умовах 

Микола Соловей, кандидат педагогічних наук, 

доцент, декан факультету підвищення 

кваліфікації Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, 

 м. Хмельницький 

   

Ключові тенденції та фактори професійного розвитку 

керівників ЗЗСО в системі підвищення кваліфікації  

Віра Гуменюк, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри менеджменту та 

освітніх технологій Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

 м. Хмельницький 

 

Діяльність Хмельницького ОІППО щодо забезпечення 

науково-методичного супроводу самоосвіти педагогічних 

працівників в аспекті розвитку науково-дослідницької 

компетентності  

Сергій Білошицький, доктор політичних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту та 

освітніх технологій Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

 м. Хмельницький 



Світлана Мітягіна, методист науково-

методичного центру організації наукової роботи 

та моніторингових досліджень Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, м. Хмельницький 

 

Формування та розвиток управлінських навичок педагога 

НУШ 

Тетяна Гавлітіна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, проректор з науково-педагогічної роботи  

Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, м. Рівне 

 

Професійні компетенції управлінських кадрів закладів 

загальної середньої освіти 

Лілія Васильченко, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри Комунального закладу 

«Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради,  

м. Запоріжжя 

 

Сучасні виклики підготовки менеджерів освіти до 

професійної діяльності 

Олександра Мармаза, кандидат педагогічних 

наук, професор, професор кафедри наукових основ 

управління Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

 м. Харків 

 

Якісна оцінка результатів освітньої діяльності закладу вищої 

освіти 

 Оксана Ануфрієва, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», 

 м. Київ 

 



Андрагогічна складова розвитку професійної культури 

керівника закладу позашкільної освіти в міжкурсовий період 

Інна Наумчук, кандидат педагогічних наук, 

методист-кореспондент кафедри менеджменту 

та освітніх технологій Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

 м. Хмельницький 

 

Media competence as the factor of the effective innovative activity 

of the modern manager of the secondary educational institution 

Дмитро Козлов, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та 

педагогіки вищої школи Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 

м. Суми 

 

Розвиток ік-компетентності працівників методичних 

служб у системі післядипломної освіти 

Олександра Сологуб, старший викладач кафедри 

теорій та методик природничо-математичних 

дисциплін та технологій Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

 м. Хмельницький 

 

Професійні компетентності керівника закладу загальної 

середньої освіти у контексті реформ  

                   Оксана Віролайнен, аспірантка Університету 

менеджменту освіти   НАПН України, заступник 

директора з навчально-виховної роботи 

комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 58» Дніпровської міської 

ради, м. Дніпро 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНА ПЛАТФОРМА 2 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ 

ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КЕРІВНИКА 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА 

 

Психологічні складові професіоналізму сучасного керівника 

закладу освіти 

Людмила Гундерук, кандидат психологічних наук, 

доцент, заступник директора Філії Донецького 

національного університету імені Василя Стуса  

«Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля» 

м. Хмельницький  

 

Стратегічне управління сучасного керівника закладу освіти в 

умовах реформування освітньої галузі  

Тетяна Гребеник., кандидат педагогічних наук, 

доцент, директор Політехнічного технікуму КІ 

СумДУ, м.Суми 

Олена Козлова, кандидат педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри менеджменту освіти 

та педагогіки вищої школи СумДПУ імені 

А.С. Макаренка, м. Суми 

 

Освітнє психологічно безпечне середовище в новій 

українській школі 

Оксана Ковальська, кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри теорії й методик дошкільної та 

початкової освіти Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти,  

м. Хмельницький 

 

Сутність та структурні компоненти освітнього лідерства  
Оксана Лютко, кандидат філософських наук. 

доцент, завідувач кафедри філософії, економіки 

та менеджменту освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

 м. Рівне 



Модель моніторингу діалогічного простору освітнього 

процесу школи 

Людмила Зазуліна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту та 

освітніх технологій Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти,  

м. Хмельницький 

Таміла Соболик, директорка ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1, 

м. Нетішин  Хмельницької області 

 
Діяльність педагогічних працівників зі створення безпечного 

освітнього середовища закладу освіти 

Віктор Павлюк, кандидат військових наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту та 

освітніх технологій Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

 м. Хмельницький 

 

Психолого-педагогічні засади попередження булінгу в 

закладах освіти 

Людмила Пастух, кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри менеджменту та 

освітніх технологій Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

 м. Хмельницький 

 

Організаційно-методологічний аспект формування облікової 

політики закладом освіти в умовах змін 

Ірина Турчик, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту освіти 

Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, 

 м. Луцьк 

 

Фасилітативна компетентність керівника сучасного закладу 

освіти 

Микола Люшин, кандидат педагогічних наук, 

завідувач кабінету освітнього адміністрування, 



доцент кафедри філософії, економіки та 

менеджменту освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

 м. Рівне 

 

Інформаційно-комунікативна компетентність керівника як 

чинник ефективності управлінської системи закладу загальної 

середньої освіти 

Тетяна Максименко, старший викладач кафедри 

менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 

Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка,  

м. Суми  

 

Розвиток духовної компетентності керівника закладу 

загальної середньої освіти  

Галина Груць, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти Тернопільського 

національного педагогічного університету імені 

Володимира  Гнатюка,  

м. Тернопіль  

 

Комунікація з учасниками освітнього процесу як важлива 

складова реалізації принципу педагогіки партнерства 

Ольга Ворон, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри філософії, економіки 

та менеджменту освіти Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти,  

м. Рівне 

 

Педагогічні умови самовдосконалення вчителя початкових 

класів закладу загальної середньої освіти 

Оксана Шквир, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри педагогіки Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії,  

м. Хмельницький 

 



Управління процесом формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної 

підготовки  

Антон Гребеник, аспірант Глухівського 

національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка, м. Суми 

 

Асоціація керівників закладів освіти - творча майстерня 

сучасного освітнього менеджера  

Валентина Крупник, відмінник освіти України, 

директорка Городнявської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Шепетівської районної ради, 

вчитель-методист, Хмельницька область 

 

Соціальний захист педагогічних працівників – осіб з 

інвалідністю   
Тетяна Бенеда,  старший викладач кафедри 

менеджменту та освітніх технологій 

Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, 

 м. Хмельницький 

 

Розвиток базових професійних компетентностей у сучасному 

педагогічному менеджменті 

Валентина Люшина, методист кабінету 

математики та технологій Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, 

 м. Рівне 

 

Управлінська компетентність – запорука успішного 

функціонування закладу освіти  

Лариса Дацюк, завідувачка методичним кабінетом 

відділу освіти, молоді, спорту, культури 

виконавчого комітету Старосинявської селищної 

ради, смт. Стара Синява Хмельницької обл.  

 



Розвиток компетентності керівника з координації роботи 

колегіальних органів управління  

Оксана Петкова, магістр кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти Тернопільського 

національного педагогічного університету імені 

Володимира  Гнатюка,  

м. Тернопіль  

 

 

ТЕМАТИЧНА ПЛАТФОРМА 3 

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ 

ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

ТА АВТОНОМІЇ 

 

Розвиток STEM-середовища в закладі загальної середньої 

освіти: теоретичні та практичні аспекти  

Тетяна Дупляк, заступник директора - начальник 

управління освітньої діяльності та 

організаційного забезпечення департаменту 

освіти і науки Хмельницької обласної державної 

адміністрації, м. Хмельницький 

 

Проєктна діяльність закладу освіти як фактор реалізації 

стратегії його розвитку 

Ірина Вашеняк, кандидат історичних наук, 

доцент, проректор  з науково-педагогічної роботи 

та моніторингу якості освіти Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, м. Хмельницький 

 

Як побудувати демократичне середовище в школі  

Світлана Королюк, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувачка кафедри менеджменту освіти 

Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

ім. М.В.Остроградського, 

м. Полтава  



Специфіка компетентності керівника  щодо роботи з 

обдарованими учнями  

Людмила Мерва, кандидат педагогічних наук, 

магістр кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти Тернопільського національного 

педагогічного університету  

імені Володимира Гнатюка, 

                   м. Тернопіль  

 

Становлення авторської школи як управлінського  проєкту зі 

створення бренду закладу освіти 

Галина Безкоровайна, відмінник освіти України,  

директорка Ленковецької ЗОШ І-ІІІ ст.. 

Ленковецької ОТГ Шепетівського району 

Хмельницької області 

 

Авторська концепція профільної школи 

Олена Кенц, директорка Хмельницького 

технологічного багатопрофільного ліцею імені 

 А. Мазура, м. Хмельницький 

 

Управлінський супровід інноваційного освітнього проєкту 

всеукраїнського рівня за темою «Я - дослідник» 

Валентина Гарбарець, директорка НВК №1 у 

складі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та 

ліцей ім. Героя України М. Дзявульсьского»,  

м. Шепетівка Хмельницької області 

 

Людмила Дацко, заступник директора з 

навчально-виховної роботи НВК №1 у складі 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. 

Героя України М. Дзявульсьского», 

                   м. Шепетівка Хмельницької області 

 

 

 

 

 



Шляхи забезпечення конкурентоспроможності закладу 

загальної середньої освіти в умовах сучасних викликів  

Валентина Блажиєвська, старший викладач 

кафедри менеджменту та освітніх технологій 

Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, 

 м. Хмельницький 

 

Моніторинг якості професійної діяльності як технологія і 

мотиваційний фактор педагога НУШ 

Галина Лук’янчук, старший викладач кафедри 

менеджменту  освіти Волинського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти,  

м. Луцьк 

 

Школа, відкрита для всіх : організація інклюзивного навчання 

Людмила Пістрюга, директорка Шепетівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 ім. 

Валі Котика, м. Шепетівка  Хмельницької області 

 

Організація інклюзивного навчання в закладі загальної 

середньої освіти  

Оксана Бігдаш, директор Буртинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Понінківської ОТГ Полонського району 

Хмельницької області 

 

Організаційно-педагогічне забезпечення інклюзивного 

навчання 

Алла Кіящук,  директорка Хмельницького ліцею  

№ 15 імені Олександра Співачука,  

м. Хмельницький 

 

Дослідно-експериментальна робота – шлях до професійного 

зростання педагога  

Надія Орловська, старший викладач кафедри 

менеджменту та освітніх технологій 

Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 



Організаційна компетентність керівника закладу загальної 

середньої освіти в умовах змін 

Оксана Горішна, аспірант ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, 

м. Тернопіль 

 

Самоосвіта керівника з оцінювання педагогічних проектів  

Ольга Івасів,  аспірантка ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, учитель 

англійської мови гімназії №19 “Межигірська”, 

 м. Київ 

 

 

ТЕМАТИЧНА ПЛАТФОРМА 4 

ПЕРСПЕКТИВНІ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ 

ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ СПОСОБІВ ВЗАЄМОДІЇ  

ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ 

 

Стратегічне управління розвитком гімназії 

Віктор Байдич, директор гімназії № 2, 

заслужений працівник освіти України, 

м. Хмельницький 

 

Управлінська діяльність щодо впровадження козацької 

педагогіки як складової національно-патріотичного виховання 

Тетяна Руса, директорка Пасічнянського НВК 

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, 

технологічний ліцей» Старосинявського району 

Хмельницької області 

 

Організаційно-педагогічні засади військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді  

Лілія Бабак, директорка НВК № 3 у складі 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. 

Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою», м. Шепетівка  

Хмельницької області  



 

 

Формальна, неформальна, інформальна освіта як ефективний 

шлях розвитку творчого потенціалу та професійної 

компетентності вчителя 

Ірина Томич, директорка навчально-виховного 

комплексу  № 9,  м. Хмельницький 

Ірина Колесник, заступник директора з 

навчально-виховної роботи навчально-виховного 

комплексу  № 9,  м. Хмельницький 

 

Створення оптимальних умов для загальноосвітньої 

підготовки та всебічного розвитку здобувачів освіти 

Галина Кузнецова, директорка Антонінського 

ліцею Антонінської ОТГ  Хмельницької області 

 

Валерій Синюк,  заступник директора з 

навчально-виховної роботи Антонінського ліцею 

Антонінської ОТГ  Хмельницької області 

 

Управлінська діяльність керівника закладу загальної 

середньої освіти щодо формування демократичного 

освітнього середовища 

Наталія Щур, директорка Шепетівської ЗОШ 

 І – ІІІ ст. № 6,  м. Шепетівка   

Хмельницької області 

 

Учнівське самоврядування в школі: досвід, здобутки, 

перспективи 

Ольга Куйдан, директорка Великомацевицького 

НВК Старокостянтинівського району 

 Хмельницької області 

 

Особливості організаційно-педагогічних умов упровадження 

програми «НУШ у поступі до цінностей» 

Наталія Собчук, директорка  Шепетівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1  

 ім. М. Островського, 



 м. Шепетівка Хмельницької області 

Ольга Орленко, заступник директора з навчально-

виховної роботи Шепетівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1  ім. М. Островського, 

м. Шепетівка Хмельницької області 

 

Реалізація основних засад соціального партнерства як 

ефективного фактору забезпечення якості освітнього процесу 

в закладі загальної середньої освіти 

Алла Соколовська, директорка Григорівської 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів 

Старокостянтинівського району  

Хмельницької області 

 

Формування школи партнерства як дієвої моделі взаємодії 

учасників освітнього процесу 

Ірина Янісевич, директорка загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4, м. Славута  

Хмельницької області  

 

Реалізація Державного стандарту початкової освіти в пілотній 

школі 

Інна Мудра, директорка Хмельницької 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеню 

№ 30, м. Хмельницький 

 

Школа, де реалізуються дитячі мрії 

Світлана Кравчук, директорка 

Староостропільського навчально-виховного 

комплексу Старокостянтинівського району 

                   Хмельницької області 

 

Тетяна  Лавренчук, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Староостропільського 

навчально-виховного комплексу 

Старокостянтинівського району 

                   Хмельницької області 

 



Реалізація принципів педагогіки партнерства в освітній 

діяльності школи 

Валентина Савчук, директорка Поляхівського 

навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. - 

колегіум» Теофіпольського району  

Хмельницької області 

 

Створення позитивного іміджу закладу загальної середньої 

освіти 

Дмитро Музика, магістр педагогічної освіти, 

директор Михайлюцької загальноосвітньої школи І 

– ІІІ ступенів Шепетівської районної ради 

Хмельницької області 

 

Освітній менеджмент як форма управління змінами 

Світлана Станиця, директорка Городоцького 

ліцею № 1 Городоцької міської ОТГ 

                   Хмельницької області 

 

 

 

 

 

 

 

 


