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Огляд журналу  

«Педагогічний пошук» 2 (94)/2017 

 
 
Цього року відзначаємо століття Української революції, що розгорталася разом 

із початком Лютневої революції та тривала до 1921-го, мала і чимало визначних 
здобутків, і трагічних втрат. Ювілей став нагодою О. Й. Дем’янюку до написання 
статті «Волинська губернія в Українській революції: доба Української Центральної 
Ради». Хоча матеріал уміщено в розділі наукових публікацій, чимало наведеного 
фактажу, як і саму ідею, можна використати в навчальному процесі. Адже історія 
твориться не тільки в столицях, вона часто має лункий відгомін і в провінції, й так 
складається весь контекст подій.  
Таким же науковим матеріалом із чіткою методичною основою є стаття 

Н. А. Поліщук «Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках 
природознавства засобами казок з екологічним змістом». Зокрема, авторка щедро 
ілюструє наукові викладки літературними прикладами, які, крім концептуальних 
міркувань, можна використати вчителеві в класі. 
Подібним чином написано методичну статтю І. Є. Сокольської й 

О. М. Ковтунець «Інтегрований підхід до вивчення творів усної народної творчості 
у початкових класах». Міжпредметні зв’язки автори використали і для увиразнення 
матеріалу з різних наук і мистецтв, і для піднесення мовної культури юних 
українців. 
Так само й В. Т. Вавриш у статті «Військовій справі – нові підходи» викладає 

досвід, свій і колег, щодо навчання предмета «Захист Вітчизни», поєднуючи класні 
й позакласні форми, зокрема, засоби оздоровчого таборування. 
М. П. Гребенюк у публікації «Історичний підхід у викладанні фізики в школі» 

також використовує можливості міждисциплінарних зв’язків. Навчаючи школярів 
цієї точної науки, маємо не забувати і про цікаві досліди, і про варті наслідування 
вчинки видатних науковців. Бо ж не тільки відкриття самі по собі, не тільки цифри й 
формули становлять сутність уроків фізики, як і будь-якого іншого предмета, а й 
прищеплення якостей справжньої людини. 
Випуск журналу містить і чимало інших цікавих, потрібних матеріалів. 

 
 
 
 

 
Літературний редактор                                                                  В. І. Гребенюк  
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НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

УДК 37.013 
Â. Â. Â³òþê,  

êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò, ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè  
Âîëèíñüêîãî ³íñòèòóòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè (Â²ÏÏÎ) 

 

Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Готовність педагогів до змін в умовах реалізації     
Концепції «Нова українська школа»Концепції «Нова українська школа»Концепції «Нова українська школа»Концепції «Нова українська школа»    

 

Обґрунтовано особливості готовності педагогів до змін в умовах упровадження Концепції 
«Нова українська школа», зроблено акцент на важливості професійного розвитку сучасного 
вчителя. 
Ключові слова: готовність педагогів, інноваційна діяльність, нова українська школа, 

неперервна освіта, післядипломна освіта, професійний розвиток. 
Vitiuk V. V. Teachers’ Readiness for Changes in Conditions of “New Ukrainian School” 

Concept. 
Features of teachers’ readiness for changes in conditions of introduction the “New Ukrainian School” 

Concept are proved. It is focused on importance of professional development of modern teachers. 
Key words: teachers’ readiness, innovative activity, new Ukrainian school, continuous education, 

postgraduate education, professional development. 
 
 

УДК 94(477.48) «1917»  
Î. É. Äåì’ÿíþê, 

äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,  
ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè òà ìîí³òîðèíãó ÿêîñò³ îñâ³òè Â²ÏÏÎ 

 

Волинська губернія в Українській революції: Волинська губернія в Українській революції: Волинська губернія в Українській революції: Волинська губернія в Українській революції:     
доба Української Центральної Радидоба Української Центральної Радидоба Української Центральної Радидоба Української Центральної Ради    

 

Аналізуються військово-політична і соціально-економічна ситуація, в яких опинилася 
Волинська губернія навесні-восени 1917 р. Виокремлюються причини, які найбільше вплинули на 
специфіку розвитку Волинського краю за Української Центральної Ради. Розглядається 
діяльність місцевих органів влади, характеризуються зміни у світогляді місцевого люду й 
солдатів, які перебували тут у складі ворожих армій 1917 р. 
Ключові слова: Українська революція, Українська Центральна Рада, Волинська губернія, 

Волинь, місцеві органи влади. 
Demianiuk O. Y. Volyn Region during the Ukrainian Revolution: the Period of the Ukrainian 

Central Council. 
Military-political and socially-economic situation, which mirrors the spring-autumn events of the 1917 

at the territory of Volyn region, is analyzed. The reasons, which influenced the peculiarities of the Volyn 
development in the era of the Ukrainian Central Council the most, are emphasized. The author points 
attention to the activities of the local authorities as well as characterizes the changes, which undergone 
in the worldview of the local citizens and those soldiers, which were present at Volyn together with the 
alien armies. 

Key words: Ukrainian Revolution, Ukrainian Central Council, Volyn region, Volyn, local authorities. 
 
 

УДК 378:001.891 
À. Ì. Ëóöþê,  

êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ïåäàãîã³êè ³ ïñèõîëîã³¿ Â²ÏÏÎ 
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Про особливості інноваційної роботи кафедри Про особливості інноваційної роботи кафедри Про особливості інноваційної роботи кафедри Про особливості інноваційної роботи кафедри 
педагогіки і психологіїпедагогіки і психологіїпедагогіки і психологіїпедагогіки і психології    

 

Розглянуто сутність інноваційної спрямованості науково-педагогічної діяльності працівників 
кафедри у системі післядипломного підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  
Ключові слова: інноваційна педагогіка, етапи освітніх інновацій, структура інноваційної 

діяльності, наукове дослідження, дослідно-експериментальна робота, освітній проект.  
Lutsіuk A. M. About Features of Innovative Work of Pedagogy and Psychology Department. 
The article examines the essence of innovative direction in scientific-pedagogical activity of 

department in the system of postgraduate teachers training. 
Key words: innovative pedagogy, educational stages of innovation, structure of innovation activity, 

scientific research, research and experimental work, educational project. 
 
 

УДК 372.450.2:8–343 
Í. À. Ïîë³ùóê,  

íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ëàáîðàòîð³¿ îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é  
òà êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ÐÌÊ (ÌÌÊ) Â²ÏÏÎ 

 

Активізація пізнавальної діяльності молодших Активізація пізнавальної діяльності молодших Активізація пізнавальної діяльності молодших Активізація пізнавальної діяльності молодших 
школярів на уроках природознавства засобами школярів на уроках природознавства засобами школярів на уроках природознавства засобами школярів на уроках природознавства засобами 

казок з екологічним сюжетомказок з екологічним сюжетомказок з екологічним сюжетомказок з екологічним сюжетом    
 

Висвітлюються особливості активізації пізнавальної діяльності учнів початкової школи на 
уроках природознавства. Доведено, що пізнавальна активність розвивається в процесі діяльності 
та впливає на її якість. Запропоновано використання на уроках природознавства казок з 
екологічним сюжетом.  
Ключові слова: пізнавальна діяльність, природознавство, початкова школа, казка з 

екологічним сюжетом.  
Polishchuk N. A. Activation of Younger Students’ Learning at Natural Sciences Lessons by 

Fairy Tales with Ecological Plot. 
Features of cognitive activity of elementary school pupils at natural sciences lessons are covered. It is 

proved that cognitive activity develops in the process of growing and influences its quality. The use of 
fairy tales with ecological plot at natural sciences lessons is offered. 

Key words: cognitive activity, natural sciences, elementary school, a fairy tale with an ecological plot. 
 
 

УДК 37.015.31:51 
Ò. Â. Òðà÷óê,  

êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè òåîð³¿  
òà ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ øê³ëüíèõ ïðåäìåò³â Â²ÏÏÎ 

 

ДидактикоДидактикоДидактикоДидактико----методичні основи методичні основи методичні основи методичні основи     
творчої розробки уроку математикитворчої розробки уроку математикитворчої розробки уроку математикитворчої розробки уроку математики    

 

Досліджуються дидактико-методичні основи творчої розробки сучасного уроку математики. 
Ключові слова: сучасний урок математики, дидактико-методичні основи уроку, ознаки уроку, 

функції уроку, дидактичні принципи, постановка навчальних цілей уроку, метод навчання. 
Trachuk T. V. The Modern Math Lesson: Didactico-Mathodical Bases of its Constructing. 
In the article the didactico-mathodical bases of modern math lesson are explored. 
Key words: modern math lesson, didactico-mathodical bases of lesson, lesson features, lesson 

functions, didactic principles, positing lesson aims, educational method.   
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МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

Модернізація освіти. Наука і практика 
УДК 37.091:78  

Í. Î. Áîéêî, 
â÷èòåëü ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà Êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Ëóöüêèé íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé  

êîìïëåêñ ¹ 26 Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³» 
 

Формування ціннісного ставлення учнів Формування ціннісного ставлення учнів Формування ціннісного ставлення учнів Формування ціннісного ставлення учнів     
до мистецтва засобами музикидо мистецтва засобами музикидо мистецтва засобами музикидо мистецтва засобами музики    

 
(Îïèñ äîñâ³äó ðîáîòè) 

 

Тема досвіду пов’язана з розвитком особистісних якостей учня, формуванням його творчих 
здібностей, ціннісних орієнтацій за допомогою використання педагогічних інновацій, які 
сприяють оптимальному врахуванню потреб і можливостей кожного школяра, формуванню його 
ціннісного ставлення до музики. 
Ключові слова: музика, мистецтво, ціннісне ставлення, емоції, методи, інтерпретація. 
Boiko N. О. Formation of Pupils’ Valuable Attitude to Art by Means of Music. 
The subject of experience is connected with development of pupil’s personal qualities, formation of his 

creative abilities and valuable orientations by means of pedagogical innovations, which promote the 
optimum accounting of requirements and opportunities of each pupil and formation of his valuable 
relation to music. 

Key words: music, art, valuable relation, emotions, methods, interpretation. 
 
 

УДК 37.013:81.246.3 
Ë. Ì. Áîíäàðóê,  

çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í Â²ÏÏÎ;  
Ë. Ì. Ùåðáà,  

â÷èòåëü ïîëüñüêî¿ ìîâè Çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ²–²²² ñò. ñ. Çàáîðîëü Ëóöüêîãî ðàéîíó Âîëèíñüêî¿ 
îáëàñò³, â÷èòåëü âèùî¿ êàòåãîð³¿, ñòàðøèé ó÷èòåëü 

 

Роль Роль Роль Роль міжкультурної освіти у процесі інтеграції міжкультурної освіти у процесі інтеграції міжкультурної освіти у процесі інтеграції міжкультурної освіти у процесі інтеграції 
УкраїниУкраїниУкраїниУкраїни    в європейський простірв європейський простірв європейський простірв європейський простір    

 

Важливим завданням школи є ознайомлення учнів з основними етапами двосторонніх відносин 
Україна–Євросоюз, що повинно сприяти становленню активної позиції молоді щодо реалізації 
ідеалів і цінностей, розвитку демократичного суспільства у світі, Європі, Україні.  

Необхідно наголосити на тому, що освіта – основний шлях здійснення життєвих прагнень для 
формування соціально-політичних, міжкультурних, інформаційних, комунікативних та інших 
компетенцій.  
Ключові слова: співпраця, інтеграція, міжкультурний діалог, міжкультурна освіта, 

мультикультуралізм. 
Bondaruk L. M., Shcherba L. M. The Role of Intercultural Education in the Integration of 

Ukraine into the European Space. 
An important task of school is to acquaint pupils with the main stages of the bilateral relations 

between Ukraine and the European Union that has to promote the active position of youth concerning 
realization of ideals and values, development of democratic society in the world, Europe, Ukraine. 

It should be emphasized that education is the main way of implementation of vital aspirations for 
formation of socio-political, intercultural, information, communicative and other competences. 

Key words: cooperation, integration, intercultural dialogue, intercultural education, multiculturalism. 
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УДК 373.091 
Â. Â. Ñàãàéäàê,  

çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè Êîìóíàëüíîãî çàêëàäó  
«Ëóöüêèé íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ ¹ 9 Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè»  

 

Організаційні й методичні засади впровадження Організаційні й методичні засади впровадження Організаційні й методичні засади впровадження Організаційні й методичні засади впровадження 
інновацій та дослідноінновацій та дослідноінновацій та дослідноінновацій та дослідно----експериментальної діяльності експериментальної діяльності експериментальної діяльності експериментальної діяльності 

у у у у навчальному закладінавчальному закладінавчальному закладінавчальному закладі    
 

Розкрито організаційні та методичні основи ефективного впровадження інновацій, дослідно-
експериментальної роботи в навчальному закладі. 
Ключові слова: дослідно-експериментальна діяльність, інноваційна діяльність, інноваційні 

технології, освітнє середовище, інтелектуально-духовний розвиток. 
Sahaidak V. V. Organizational and Methodological Principles of Implementing Innovations and 

Research Activity at School. 
Organizational and methodological principles of effective innovations and research activity at school 

have been worked up. 
Key words: research activity, innovational activity, innovational technologies, educational 

environment, intellectual-spiritual development. 
 
 

Творчі сходинки педагогів Волині 
Українська мова і література 

УДК 37.091.27:82-2 
Í. Â. Áîíäàðóê,  

çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè Êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Ëóöüêèé íàâ÷àëüíî-
âèõîâíèé êîìïëåêñ ¹ 26 Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³», ó÷èòåëü-ìåòîäèñò; 

Ë. Ì. ×àéêà,  
ãîëîâà ìåòîäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ â÷èòåë³â óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè, ñòàðøèé ó÷èòåëü; 

Ð. Â. Êîñòðèáà,  
êåð³âíèê òåàòðàëüíîãî êîëåêòèâó «Ïåðñïåêòèâà», êåð³âíèê ãóðòêà – ìåòîäèñò 

 

Сила слова Тараса ШевченкаСила слова Тараса ШевченкаСила слова Тараса ШевченкаСила слова Тараса Шевченка    
 

Ñöåíàð³é â³äêðèòòÿ ²²² (îáëàñíîãî) åòàïó V²² Ì³æíàðîäíîãî ìîâíî-ë³òåðàòóðíîãî 
êîíêóðñó ñåðåä ó÷í³âñüêî¿ òà ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ ³ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà 

 

Подано образ Тараса Шевченка як подвижника справедливості, який запалює жертовну любов 
до України. 
Ключові слова: Кобзар, доля, Україна, душа, народ, слово, чужина, свобода. 
Bondaruk N. V., Chaika L. M., Kostryba R. V. Power of Taras Shevchenko’s Words. 
Taras Shevchenko’s image as devotee of justice who lights sacrificial love to Ukraine is given. 
Key words: Kobzar, fate, Ukraine, soul, people, word, foreign land, freedom. 

 
 

Початкове навчання 
УДК 37.046:398 

². ª. Ñîêîëüñüêà,  
â÷èòåëü ³íîçåìíèõ ìîâ Êîìóíàëüíîãî çàêëàäó  

«Ëóöüêà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ²–²²² ñòóïåí³â ¹ 23 Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè»; 
Î. Ì. Êîâòóíåöü,  

ó÷èòåëü ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â  
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Інтегрований підхід до вивчення творів Інтегрований підхід до вивчення творів Інтегрований підхід до вивчення творів Інтегрований підхід до вивчення творів     
усної народної творчості у початкових класахусної народної творчості у початкових класахусної народної творчості у початкових класахусної народної творчості у початкових класах    

 

Ідеться про інтегрований підхід до вивчення творів усної народної творчості для дітей з 
учнями молодших класів на уроках предметів початкової школи та у позакласній роботі. На 
основі аналізу праць учених-педагогів та власних напрацювань укладено досвід роботи з цього 
питання та рекомендації для вчителів іноземних мов і початкових класів. Запропоновані ідеї 
можуть стати у пригоді вчителям, класним керівникам, студентам педагогічних коледжів та 
вузів.  
Ключові слова: інтеграція, міжпредметні зв’язки, прислів’я, приказки, загадки, казки, 

початкові класи, фольклор. 
Sоkоlskа І. Yе., Kоvtunеts О. M. An Integrated Approach to Learning of Folklore Works at 

Primary School. 
The article is devoted to the developing of learning English and Ukrainian proverbs, sayings, songs 

and tales, to develop creative and educational objectives; to show the importance of knowing Ukrainian 
and English customs and traditions. These ideas can be used by teachers of English and Ukrainian, by 
students of pedagogical colleges and higher educational establishments. 

Key words: integration, proverbs, sayings, quizzes, fairytales, primary school, folklore. 
 
 

УДК 37.091.32:511.12 
Ã. ². Ôåäîð÷óê,  

 ó÷èòåëü ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â Êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Ëóöüêà ã³ìíàç³ÿ ¹ 18  
Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³», ó÷èòåëü âèùî¿ êàòåãîð³¿, ñòàðøèé ó÷èòåëü 

 

Стежками рідної ВолиніСтежками рідної ВолиніСтежками рідної ВолиніСтежками рідної Волині    
 

Êîíñïåêò óðîêó-ïîäîðîæ³, 2 êëàñ 
 

Любов до Батьківщини починається з любові до рідної природи, до тих місць, де ми 
народилися. Можна подорожувати чужими, незвіданими куточками планети, а не бачити тієї 
краси, тих історичних пам’яток, які поряд із нами. Тому разом з вихованцями, їхніми батьками 
активно подорожуємо цікавими місцями рідного краю, а потім використовуємо здобуті знання 
на практиці, зокрема на уроках математики. 
Ключові слова: таблиця множення, мала батьківщина, математична мова, абстрагувати. 
Fedorchuk H. I. Travelling About the Native Volyn. 
Love for the motherland begins with love for the native nature, for those places where we were born. 

You can travel unexplored corners of the world, but not to see the beauty, the historical monuments that 
are close to us. Therefore we travel actively about interesting places of the native land together with 
pupils and their parents, and then we use the gained knowledge in practice, particularly at mathematics 
lessons. 

Key words: multiplication table, small homeland, mathematical language, to abstract. 
 
 

Захист Вітчизни 
УДК 355.233 

Â. Ò. Âàâðèø,  
ó÷èòåëü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà âèêëàäà÷ ïðåäìåòà «Çàõèñò Â³ò÷èçíè» âèùî¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ êàòåãîð³¿ 

ÇÎØ ²–²²² ñò. ñ. Ìèçîâå Ñòàðîâèæ³âñüêîãî ðàéîíó, ñòàðøèé ó÷èòåëü, ìàéîð çàïàñó 
  

Військовій справі Військовій справі Військовій справі Військовій справі ————    нові підходинові підходинові підходинові підходи    
 

(Äîñâ³ä ðîáîòè Ñòàðîâèæ³âñüêîãî ðàéîíó) 
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Щоб удосконалити підготовку до служби у Збройних силах, викладачі предмета «Захист 
Вітчизни» проводять навчально-польові збори і поєднують відпочинок із військово-патріотичним 
таборуванням. 
Ключові слова: збори, табір, базова школа, мотивація до занять. 
Vavrysh V. T. New Approaches to Military Science. 
Teachers of the subject “National defense” carry out educational and field meeting and combine rest 

with military and patriotic camping to improve preparation in army service. 
Key words: meetings, camp, basic school, motivation to attend classes. 

 
 

Обдаровані діти 
УДК 373.5.016:53 

Ã. Ï. Êîáåëü,  
äîöåíò êàôåäðè åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ô³çèêè òà ³íôîðìàö³éíî-âèì³ðþâàëüíèõ òåõíîëîã³é  

Ñõ³äíîºâðîïåéñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó (ÑÍÓ) ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè,  
ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè òåîð³¿ òà ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ øê³ëüíèõ ïðåäìåò³â Â²ÏÏÎ; 

Â. Î. Ñàâîø,  
çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ äèñöèïë³í Â²ÏÏÎ 

 

Третій етап LІV Всеукраїнської Третій етап LІV Всеукраїнської Третій етап LІV Всеукраїнської Третій етап LІV Всеукраїнської     
олімпіади з фізикиолімпіади з фізикиолімпіади з фізикиолімпіади з фізики    

 
Наведено умови задач та їх авторські розв’язки для 8–11 класів теоретичного туру третього 

етапу LІV Всеукраїнської олімпіади з фізики. 
Ключові слова: швидкість, середня швидкість, густина, заряд, електричний опір, лінза. 
Kobel Н. P., Savosh V. O. The Third Stage of the LІVth All-Ukrainian Olympiad in Physics.  
Terms of tasks and their authorial decisions for 8–11 classes of theoretical turn of the third stage of 

the LІVth All-Ukrainian Olympiad in physics are given. 
Key words: velocity, middle velocity, density, charge, electrical resistance, lens. 

 
 

На допомогу вчителю 
УДК 37. 016: 54]:004 

Ò. Ñ. Êèðè÷óê, 
âèêëàäà÷ âèùî¿ êàòåãîð³¿, âèêëàäà÷-ìåòîäèñò, âèêëàäà÷ õ³ì³¿  

Êîëåäæó òåõíîëîã³é, á³çíåñó òà ïðàâà ÑÍÓ ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè 
 

Використання інтерактивних методів навчання Використання інтерактивних методів навчання Використання інтерактивних методів навчання Використання інтерактивних методів навчання     
при вивченні теми «Карбонові кислоти»при вивченні теми «Карбонові кислоти»при вивченні теми «Карбонові кислоти»при вивченні теми «Карбонові кислоти»    

 

Розглядаються особливості використання активних та інтерактивних методів навчання на 
різних етапах заняття для формування у студентів ВНЗ I–II рівнів акредитації та учнів 9–11-х 
класів загальноосвітніх навчальних закладів базових компетентностей із хімії. 
Ключові слова: хімічна компетентність, робота в малих групах, методи «Навчаючи–вчуся», 

«Мозковий штурм», «Мікрофон». 
Kyrychuk T. S. The Use of Interactive Teaching Methods for the «Carbon Acid» Learning. 
The article examines the features of use of active and interactive teaching methods at different study 

stages to shaping in university’s I–II levels students of accreditation and general education school 9–10’s 
classes students the basic chemical competencies. 

Key words: chemical competence, work in small groups, «Teaching-Learning», Brainstorming, 
«Microphone». 
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УДК 371.65(477) 
C. Ì. Ìàéêî,  

ìåòîäèñò â³ää³ëó íîâàö³é òà ïåðåäîâèõ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é Â²ÏÏÎ 
 

Шкільний музей як форма додаткової освітиШкільний музей як форма додаткової освітиШкільний музей як форма додаткової освітиШкільний музей як форма додаткової освіти    
 

Розглядається мета і завдання шкільних музеїв у системі організації навчально-виховного 
процесу. Визначено особливості, напрями та мотиви діяльності шкільного музею як однієї з 
додаткових форм навчання в сучасних умовах. Сформульовано практичні поради щодо механізму 
застосування музейної діяльності в її педагогічному аспекті.  
Ключові слова: музей, шкільний музей, музейна педагогіка, музеєзнавство, експозиція, історія, 

школа. 
Maiko S. M. School Museum as a Form of Additional Education.  
The purpose and objectives of school museums in the organization of the educational process is 

covered. Features, directions and reasons of activity of school museum are defined as one of additional 
forms of education nowadays. Practical advices are formulated according to the mechanism of 
application of museum activity in the pedagogical aspect. 

Key words: museum, school museum, museum education, museology, demonstration, history, school. 
 
 

Вчимося, щоб вчити 
УДК 37.091.3:53 

Ì. Ï. Ãðåáåíþê,  
ìåòîäèñò â³ää³ëó ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ îñâ³òè Â²ÏÏÎ 

 

Історичний підхід Історичний підхід Історичний підхід Історичний підхід     
у викладанні фізики в школіу викладанні фізики в школіу викладанні фізики в школіу викладанні фізики в школі    

 

Розглянуто використання елементів історії фізики при викладанні в школі. Наведено функції 
історизму та приклади історичного матеріалу, який може застосувати вчитель на різних 
етапах навчання. 
Ключові слова: фізика, історія, світогляд, учені. 
Hrebeniuk M. P. Historical Approach to Teaching Physics at School. 
The use of elements of physics history for teaching at school is considered. The functions of historicism 

and examples of historical material that the teacher can apply at various stages are given. 
Key words: physics, history, world outlook, scientists. 

 
 

Позашкілля 
УДК 374.1  371.385.4 

Â. Ñ. Âåðáèöüêèé,  
êåð³âíèê ãóðòêà êîìóíàëüíî¿ óñòàíîâè «Âîëèíñüêà îáëàñíà Ìàëà àêàäåì³ÿ íàóê» 

 

Колективна творча робота слухачів відділення Колективна творча робота слухачів відділення Колективна творча робота слухачів відділення Колективна творча робота слухачів відділення 
комп’ютерних наук Волинської обласної МАН комп’ютерних наук Волинської обласної МАН комп’ютерних наук Волинської обласної МАН комп’ютерних наук Волинської обласної МАН     

як засіб формування спільних проектівяк засіб формування спільних проектівяк засіб формування спільних проектівяк засіб формування спільних проектів    
 

Висвітлено провідні ідеї колективної творчої діяльності гуртківців позашкільного навчального 
закладу як засобу формування спільних проектів. Проаналізовано групові види діяльності слухачів, 
що застосовуються у гуртку під час навчання інформатики та основ програмування, їх місце у 
створенні спільних проектів. 
Ключові слова: колективна творча діяльність, освіта, навчання, проект. 
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Verbуtskyі V. S. The Collective Creative Work of Students of the Department of Computer 
Science of the Volyn Regional Minor Academy of Sciences as a Means of Forming the Joint 
Projects. 

The article highlights the leading ideas of collective creative activity of students of non-formal 
educational institutions, as a means of formation of joint projects. Group activities of students, applied in 
a circle in teaching informatics and programming fundamentals, their place in the establishment of joint 
projects arе analyzed. 

Key words: collective creativity, education, training, project. 
 
 

Додаток 
Компакт-диск 

Модернізація освіти. Наука і практика 
УДК 37.091:78  

Í. Î. Áîéêî, 
â÷èòåëü ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà Êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Ëóöüêèé íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé  

êîìïëåêñ ¹ 26 Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³» 
 

Формування ціннісного ставлення учнів Формування ціннісного ставлення учнів Формування ціннісного ставлення учнів Формування ціннісного ставлення учнів     
до мистецтва засобами музикидо мистецтва засобами музикидо мистецтва засобами музикидо мистецтва засобами музики    

 
(Îïèñ äîñâ³äó ðîáîòè) 

 

Тема досвіду пов’язана з розвитком особистісних якостей учня, формуванням його творчих 
здібностей, ціннісних орієнтацій за допомогою використання педагогічних інновацій, які 
сприяють оптимальному врахуванню потреб і можливостей кожного школяра, формуванню його 
ціннісного ставлення до музики. 
Ключові слова: музика, мистецтво, ціннісне ставлення, емоції, методи, інтерпретація. 
Boiko N. О. Formation of Pupils’ Valuable Attitude to Art by Means of Music. 
The subject of experience is connected with development of pupil’s personal qualities, formation of his 

creative abilities and valuable orientations by means of pedagogical innovations, which promote the 
optimum accounting of requirements and opportunities of each pupil and formation of his valuable 
relation to music. 

Key words: music, art, valuable relation, emotions, methods, interpretation. 
 (Презентація) 

 
 

УДК 373.091 
Â. Â. Ñàãàéäàê,  

çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè Êîìóíàëüíîãî çàêëàäó  
«Ëóöüêèé íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ ¹ 9 Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè»  

 

Організаційні й методичні засади впровадження Організаційні й методичні засади впровадження Організаційні й методичні засади впровадження Організаційні й методичні засади впровадження 
інновацій та дослідноінновацій та дослідноінновацій та дослідноінновацій та дослідно----експериментальної діяльності експериментальної діяльності експериментальної діяльності експериментальної діяльності 

у навчальному закладіу навчальному закладіу навчальному закладіу навчальному закладі    
 

Розкрито організаційні та методичні основи ефективного впровадження інновацій, дослідно-
експериментальної роботи в навчальному закладі. 
Ключові слова: дослідно-експериментальна діяльність, інноваційна діяльність, інноваційні 

технології, освітнє середовище, інтелектуально-духовний розвиток. 
Sahaidak V. V. Organizational and Methodological Principles of Implementing Innovations and 

Research Activity at School. 
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Organizational and methodological principles of effective innovations and research activity at school 
have been worked up. 

Key words: research activity, innovational activity, innovational technologies, educational 
environment, intellectual-spiritual development. 

 (Фотоколаж) 
 
 

Творчі сходинки педагогів Волині 
Українська мова і література 

УДК 37.091.27:82-2 
Í. Â. Áîíäàðóê,  

çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè Êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Ëóöüêèé íàâ÷àëüíî-
âèõîâíèé êîìïëåêñ ¹ 26 Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³», ó÷èòåëü-ìåòîäèñò; 

Ë. Ì. ×àéêà,  
ãîëîâà ìåòîäè÷íîãî îá’ºäíàííÿ â÷èòåë³â óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè, ñòàðøèé ó÷èòåëü; 

Ð. Â. Êîñòðèáà,  
êåð³âíèê òåàòðàëüíîãî êîëåêòèâó «Ïåðñïåêòèâà», êåð³âíèê ãóðòêà – ìåòîäèñò 

 

Сила слова Тараса ШевченкаСила слова Тараса ШевченкаСила слова Тараса ШевченкаСила слова Тараса Шевченка    
 

Ñöåíàð³é â³äêðèòòÿ ²²² (îáëàñíîãî) åòàïó V²² Ì³æíàðîäíîãî ìîâíî-ë³òåðàòóðíîãî 
êîíêóðñó ñåðåä ó÷í³âñüêî¿ òà ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ ³ìåí³ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà 

 

Подано образ Тараса Шевченка як подвижника справедливості, який запалює жертовну любов 
до України. 
Ключові слова: Кобзар, доля, Україна, душа, народ, слово, чужина, свобода. 
Bondaruk N. V., Chaika L. M., Kostryba R. V. Power of Taras Shevchenko’s Words. 
Taras Shevchenko’s image as devotee of justice who lights sacrificial love to Ukraine is given. 
Key words: Kobzar, fate, Ukraine, soul, people, word, foreign land, freedom. 

 (Презентація, аудіо- й відеосуровід) 
 
 

Історія України 
ÓÄÊ 373.5.016:94(477) 

Ï. Â. Êóõòà, 
ó÷èòåëü ³ñòîð³¿ ÇÎØ ²–²²² ñò. ñ. Êîëîäÿæíå Êîâåëüñüêîãî ðàéîíó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 
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 (Відеоурок, 10 клас) 


