
Звіт  

відділу інформаційного забезпечення освіти  Волинського ІППО 

про роботу у 2017 році 

Вступ 

Сьогодні, в умовах реалізації нової стратегії української освіти, відбуваються 

кардинальні суспільні зміни, що супроводжуються глобальними інтеграційними процесами в 

різних сферах. Виконання непростих і відповідальних завдань реформування системи освіти, 

вироблення новітньої методології всього комплексу науково-дослідної роботи та навчально-

виховного процесу потребує безпосередньої участі інтегрованого інформаційного 

забезпечення, обміну інформацією, надання інформаційних послуг. 

Інформаційне забезпечення (тобто процес задоволення інформаційних потреб 

користувачів) з метою отримання освіти, забезпечення наукових досліджень та здійснення 

різних форм професійної викладацької і педагогічної діяльності, посідає важливе місце серед 

системоутворюючих факторів безперервної освіти дорослих.  

Відділ інформаційного забезпечення освіти Волинського ІППО з максимальною 

повнотою поєднує традиційні методи роботи з сучасними інформаційними технологіями: 

творення класичного періодичного видання, методичних посібників та ефективне 

використанням комп’ютерних технологій, обслуговування сторінок веб-сайту, електронних 

баз даних, що сприяє широкому доступу користувачів до освітніх ресурсів. Створення 

відкритого інформаційного простору означає відсутність будь-яких перешкод в отриманні 

інформації, впевненість у її достовірності та якості. Доступність різноманітних ресурсів, 

особливо з урахуванням тенденції розширення електронної доставки документів, відкриває 

перспективи для забезпечення інформацією аудиторії, що навчається. Це, у свою чергу, 

вимагає формування інформаційної культури споживача, уміння знаходити і працювати з 

інформацією, використовуючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології.  

Основним завданням відділу інформаційного забезпечення освіти є систематичне 

опрацювання законодавчих та  нормативних правових актів, положень і рекомендацій, що 

стосуються видавничої діяльності. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Основні засади видавничої 

справи та порядок організації і провадження видавничої діяльності, умови взаємовідносин і 

функціонування суб’єктів видавничої справи визначаються Законом України «Про 

видавничу справу», прийнятим Верховною Радою України 5 червня 1997 року. Крім того, 

відносини у сфері видавничої справи регулюються Законами України «Про інформацію», 

«Про авторське право і суміжні права», «Про державну таємницю», «Про видавництво в 

Україні»,  «Про пресу», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», наказами 



Міністерства освіти і науки України, а також статутом ВІППО, рішеннями вченої, науково-

методичної рад, ректорату, Положенням про відділ інформаційного забезпечення ВІППО, та 

іншими нормативними документами. 

І. Організаційно-керівна діяльність 

1. Структура закладу 

2. Засідання вченої ради 

3. Засідання науково-методичної ради 

4. Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників закладу 

Підвищення кваліфікації в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Категорія – «Завідувачі 

(методисти) структурних підрозділів закладів ППО з управління та організації освітнього 

процесу (відділів кадрів, навчальні, редакційно-видавничі відділи, бібліотеки, музеї тощо)». 

27.03–27.10.2017 р. Свідоцтво СП 35830447 № 2375-17 від 27.10.2017 р. 

Гаврилюк Л. І. 

5. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України 

Академія Української Преси 

Протягом року, Рудь О. В. 

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського: створення HTML–сторінки, 

розміщення електронної копії «Педагогічного пошуку» в онлайн-каталозі бібліотеки. 

  

Протягом року, Рудь О. В. 

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних 

програм 

1. Державні програми 

 Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (оновлена Президією НАПН України 

27.04.2016 р.). 

 В умовах викликів інформаційно-психологічної війни критичне ставлення громадян 

до медіаповідомлень стає важливою складовою національної безпеки. Медіаосвіта набуває 

статусу потужного ресурсу національно-патріотичного виховання. ротягом останніх років 

прийнято міжнародні документи, що визначають нові тенденції і перспективи розвитку медіаосвіти в 

глобальному контексті. Враховуючи це, Президія Національної академії педагогічних наук України 

прийняла у 2016 р. нову редакцію Концепції впровадження медіаосвіти, що ґрунтується на 

розробленій в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України вітчизняній моделі 



медіаосвіти, яка інтегрує сучасні досягнення зарубіжної медіаосвіти, критично переосмислює її більш 

як півстолітній досвід, адаптує його до українських реалій, істотно посилюючи інноваційне 

наповнення медіаосвітньої підготовки, її психологічну складову. В основу вітчизняної моделі 

покладено соціально-психологічний підхід, у межах якого медіакультура мислиться як продукт і 

водночас умова взаємодії суб’єктів інформаційного простору. При цьому на відміну від існуючих 

підходів як суб’єкти розглядаються не лише медіавиробник і споживач, а й медіапедагог – модератор 

їхньої взаємодії. Вітчизняна модель передбачає поєднання захисної, естетичної, критичної і творчої 

моделей медіаосвіти. Вона враховує необхідність підготовки дитини до ефективної взаємодії з 

інформаційним середовищем на всіх етапах – від отримання виклику нинішньому рівню знань до 

створення інновацій і використання отриманих результатів. 

Пріоритетними напрямами створення цілісної системи наскрізної медіаосвіти є розроблення 

психологічно обґрунтованих навчальних програм інтегрованої освіти, поширення практики інтеграції 

медіаосвітніх елементів у навчальні програми з різних предметів, напрацювання низки 

факультативних медіаосвітніх програм для підлітків, упровадження курсу медіакультури з 

урахуванням особливостей переходу до профільного навчання і професійної освіти, активізація 

позакласної і позашкільної роботи гуртків, фото-, відео- та анімаційних студій, інших форм 

учнівської творчості медіаосвітнього спрямування.  

Кадрове забезпечення  медіаосвіти потребує суттєвого підвищення медіаграмотності вчителя. 

Актуальна потреба поточного підвищення кваліфікації, створення програми короткотермінових 

навчальних спецкурсів для інтенсивної медіаосвітньої підготовки, аналізу медіаосвітніх ініціатив для 

стандартизації вимог до рівнів медіаграмотності сучасного вчителя та рекомендації з реалізації в 

освітніх і науково-освітніх програмах підготовки і перепідготовки фахівців педагогічного і 

психологічного профілю. Нагальною є потреба інтенсивного масового і систематичного підвищення 

медіакультури всієї педагогічної спільноти, що зумовлюється мінливістю інформаційного простору, 

швидким упровадженням нових інформаційно-комунікаційних технологій, виникненням нових 

феноменів і ризиків (кібербулінг, грумінг, тролінг, комерціоналізація дітей онлайн, цифрова деменція 

тощо).  

Розпочато долучення закладів освіти Волинської області до Всеукраїнської дослідно-

експериментальної роботи «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового 

впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику». 

Мета  – експериментальна перевірка результативності і стандартизації вітчизняної соціально-

психологічної моделі інтенсивного масового впровадження наскрізної медіаосвіти у вітчизняну 

педагогічну практику, підвищенні рівня медіакомпетентності. 

Здійснено: підготовчий етап до впровадження дослідно-експериментальної роботи у обраних 

закладах освіти області; забезпечено їх комунікацію з координаторами – Лабораторією психології 

масової комунікації та медіаосвіти ІСПП НАПН України. 

Вересень-грудень, Рудь О. В.,  

 



2.Регіональні програми 

Регіональна комплексна програма розвитку освіти Волинської області на 2014–2017 

роки (рішення обласної ради від 26.09.2014 р. № 30/19). 

Забезпечуючи педагогічних працівників якісними інформаційними продуктами, відділ 

сприяє підвищенню якості освіти, поширенню доступності освітніх ресурсів, що в результаті 

веде до стрімкого розвитку освіти і науки на принципах відкритого громадського 

суспільства.  

Поєднання традиційних методів роботи з сучасними інформаційними технологіями: 

творення класичного періодичного видання, методичних посібників та ефективне 

використанням комп’ютерних технологій, обслуговування сторінок веб-сайту, електронних 

баз даних, сприяє реалізації структурними підрозділами ВІППО завдань Регіональної 

комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 2014–2017 роки.  

ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня 

ІV. Наукова діяльність 

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

 «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної 

освіти». Державний реєстраційний номер 011U004439. 

Реалізація теми «Інформаційне забезпечення професійного розвитку педагогів у 

сучасному освітньому просторі» є складовою  науково-дослідної теми Волинського ІППО. 

Видавнича діяльність, комплексне інформування педагогічної громадськості про наукову 

діяльність структурних підрозділів закладу, аналітичне висвітлення результатів проведених 

досліджень, проектів, систематична співпраця з ЗМІ, безумовно є складовою професійного 

розвитоку педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти. Деталізація – у 

представленому звіті про роботу відділу інформаційного забезпечення освіти. 

Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу 

«Інформаційне забезпечення професійного розвитку педагогів у сучасному 

освітньому просторі» 

Стрімке прискорення розвитку інформаційних і комунікаційних технологій стало 

початком процесу переходу від “індустріального” до “інформаційного суспільства”. Поняття 

“Інформаційне суспільство” на сьогодні трактується як ступінь у розвитку сучасної 

цивілізації, що характеризується збільшенням ролі інформації і знань у житті суспільства, 

зростанням частки інформаційних комунікацій, інформаційних продуктів і послуг у 

валовому внутрішньому продукті, створенням глобального інформаційного простору, що 

забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їхній доступ до світових 

інформаційних ресурсів і задоволення їх соціальних і особистісних потреб в інформаційних 



продуктах і послугах. Перехід до інформаційного суспільства супроводжується зростаючим 

потоком інформації, переведенням основного масиву інформації на електронні носії, 

підвищенням вимог до повноти, оперативності, вірогідності інформації, яка надається 

користувачам, забезпеченням можливості доступу до неї з будь-якого місця в будь-який час. 

Таким чином, фундаментального значення набуває переосмислення підходів до системи 

освіти, створення високоякісного і високотехнологічного інформаційно-освітнього 

середовища. Не випадково інтенсивний розвиток сфери освіти та науки на основі 

інформаційних і телекомунікаційних технологій стає найважливішим національним 

пріоритетом розвинутих країн світу.  

Під поняттям “інформаційне забезпечення” мається на увазі надання інформації, 

знайденої в ході робіт для задоволення інформаційних потреб користувача, представлення іі 

у вигляді інформаційного продукту у зручному для споживача вигляді.  

Аналіз процесів інформаційного забезпечення освіти дозволяє виділити найбільш 

важливі напрямки діяльності відділу з цього питання, зокрема:  

� розвиток медіаосвіти та медіаграмотності педагога; 

� комплексне інформаційне забезпечення найповнішою і достовірною інформацією 

відповідно до завдань та напрямків роботи, які стоять перед освітньою галуззю;  

� аналітико-синтетична переробка первинної фактографічної, статистичної та 

бібліографічної інформації згідно з інформаційними потребами та запитами вчителів;  

� вивчення інформаційних потреб освітньої галузі та інформаційно-документальних 

потоків, що відповідають цим потребам;  

� організація консультаційних послуг з питань пошуку інформації та її отримання;  

� формування інформаційної культури споживача. Побудова сучасної ефективної 

системи інформаційного забезпечення вирішує завдання поєднання традиційної та 

електронної форм надання інформації, створення більших можливостей оперативно і повно 

задовольняти потреби в ній, забезпечення принципово нового рівня одержання і 

узагальнення знань, їх розповсюдження і використання. 

Таким чином, уся система роботи ВІЗО, створює умови для забезпечення користувачів 

педагогічних працівників якісними інформаційними продуктами, сприяє підвищенню якості 

освіти, поширенню доступності освітніх ресурсів, що в результаті веде до стрімкого 

розвитку освіти і науки на принципах відкритого громадського суспільства 

Один із найбільш ефективних засобів підвищення професійної компетентності вчителя 

вбачаємо у самоосвітній діяльності. Незмінним інструментом цього процесу залишається 

фахова періодика. Наукова періодика – один із найважливіших інструментів для здійснення 



комунікації між науковцями в інтересах їхньої діяльності. Наукові журнали, як правило, 

містять інформацію про теоретичні і прикладні дослідження та покликані сприяти 

підвищенню рівня фахової майстерності, самоосвіті читачів. 

Працівники відділу сприяють реалізації питань інформаційного забезпечення 

волинських педагогів, забезпечують своєчасне видрукування поточної документації 

інституту, розробляють проекти художнього та технічного оформлення матеріалів.  

              Напрями наукових досліджень методистів відділу 

«Інтеграція медіаграмотності в інформаційне забезпечення  освітнього простору». 

Рудь О. В. 
Концепція медіа- та інформаційної грамотності виходить за рамки інформаційно-

комунікаційних технологій і включає в себе навчання, критичне мислення та навички 

поведінки в межах професійних і освітніх кордонів та поза ними. 

Медіа- та інформаційна грамотність — це система знань, здібностей і сукупностей 

навичок, необхідних для розуміння того, яка й коли потрібна інформація, де та яким чином її 

отримати, як об’єктивно оцінити й організувати цю інформацію, як її етично використати. Це 

фундаментальне право людини в цифровому суспільстві та взаємозалежному глобальному 

світі, яке забезпечує активізацію соціальної участі, передбачає комфортне використання всіх 

типів інформаційних ресурсів: усних, друкованих аналогових і електронних/цифрових. 

Медіа- та інформаційна грамотність тісно пов'язана з навчанням упродовж усього 

життя. Саме тому актуальна цілісна державна інформаційна політика, невід’ємною 

складовою якої має стати формування медіа- та інформаційної грамотності, усвідомлення  

сутності та цілей медіаосвіти. 

Зроблено: запроваджено дослідно-експериментальну роботу на базі окремих 

(опорних) навчальних закладів (всеукраїнського рівня).   

Координація всеукраїнського експерименту "Стандартизація наскрізної соціально-

психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну 

практику" (Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2017 року № 1199). 

Перспективні завдання: Провести підготовчу роботу із реалізації Концепції 

впровадження медіаосвіти в Україні (оновлена Президією НАПН України 27.04.2016 р.) у 

системі післядипломної педагогічної освіти: 

розробити і запровадити навчання медіа- та інформаційної грамотності (спецікурс); 

прискорити впровадження курсів з медіаосвіти в дошкільних і загальноосвітніх 

навчальних закладах; 

готувати педагогічні кадри реалізації завдань медіаосвіти; 



підготувати ОПП та включити в план підвищення кваліфікації курси для педагогічних 

працівників, які працюють над впровадженням системи МО.  

«Інфомаційна культура педагога як складова інформаційного забезпечення у 

сучасному освітньому просторі». 

Гаврилюк Л. І. 

 «Електронні видання як засіб самоосвіти педагогів у міжкурсовий період». 

Гаврилюк Т. В. 

 «Використання інформаційних ресурсів як фактор професійного розвитку 

педагогів». 

Гребенюк М. П. 

 «Україномовна компетентність як складова інформаційної культури педагога». 

Шевчук Г. З. 

 

V. Науково-методична діяльність 

1. Форми організації науково-методичної роботи 

Інформаційно-видавничий супровід наукових конференцій, круглих столів, семінарів, 
форумів тощо. 

Протягом року, працівники ВІЗО 
 
2. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи 

методиста, школи методистів-кореспондентів,  школи молодого керівника, творчі 

майстерні, лабораторії  тощо 

Авторські лабораторії 

Школа молодого педагога 

1. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників тощо 

Інформаційний супровід та видавнича складова фінального етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель року». 

Січень - травень, працівники ВІЗО 
2. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

Інформаційний супровід обласного та фінального етапів учнівських предметних 
олімпіад. 

Протягом року, працівники ВІЗО 
 

VІ. Навчально-методична діяльність 

Консультування педагогів навчальних закладів Волинської області (за запитами) та 

індивідуальне консультування педагогів під час проходження ними курсів підвищення 



кваліфікації з питання «Інформаційне забезпечення професійного розвитку педагогів у 

сучасному освітньому просторі». 

Протягом року, працівники ВІЗО 

Консультування педагогічних працівників та науковців щодо підготовки матеріалів до 

публікації у науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» та електронній газеті 

«Педагогічні роздуми» (за запитом). 

VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 

Долучення (координація закладів області із Лабораторією психології масової 

комунікації та медіосвіти ІСПП НАПН України) до  Всеукраїнського експерименту 

"Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження 

медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику" (Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 18 серпня 2017 року № 1199) – підготовчий етап. 

Вересень-грудень, Рудь О. В. 

VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону 

1. Науково-методичний супровід  учасників інформатизації освіти 

Онлайн-консультування педагогічних працівників та науковців щодо підготовки 

матеріалів до публікації у науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» та 

електронній газеті «Педагогічні роздуми» (за запитом). 

Протягом року,  

працівники відділу інформаційного забезпечення освіти 

2. Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього простору регіону 

Сайти в районах, навчальних закладах 

Робота сайту ВІППО 

Адміністрування та аналітичне наповнення і систематичне оновлення офіційного сайту 

ВІППО http://www.vippo.lutsk.ua/  

Протягом року,  

працівники відділу інформаційного забезпечення освіти 

Кількість матеріалів, кількість новин 

Кількість матеріалів, опрацьованих і опублікованих за рік - 372, кількість новин -216. 

ІХ. Координація діяльності методичних служб області  

Х. Міжнародна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти 

ХІ. Моніторинг якості освіти регіону 

ХІІ. Особливості діяльності закладу 

1. Робота музею історії освіти Волині 

 



ХІІІ. Інформаційно-видавнича діяльність 

1. Робота бібліотеки 

2. Виставкова діяльність 

Участь та сприяння організації та проведенню обласної виставки дидактичних і 

методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». 

Квітень–травень, працівники ВІЗО 

3. Робота відділу інформаційного забезпечення освіти  

 (Н-д: аналітичні матеріали, таблиці, діаграми тощо) 

Вагомою ділянкою роботи ВІЗО є випуск науково-методичного вісника «Педагогічний 

пошук». Видання має загальнодержавну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

Міністерства юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16484-4956 ПР  від 

27.02.2010) та міжнародний номер (ISSN 2073-624Х).  

Електронна версія часописів “Педагогічний пошук” систематично розміщується на 

сайті наукової періодики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Анотації 

журнальних публікацій відображено у загальнодержавній базі даних “Україніка”.  

Журнал виходить із компакт-диском, де вміщуємо багатоілюстровані методичні 

матеріали.  Видається щоквартально.  

Автори видання: науковців, керівників і працівників шкіл, позашкільних навчальних 

закладів, освітніх установ області.  

Головні теми «Педагогічного пошуку» – модернізація освіти, творчі досягнення 

педагогів Волині, профтехосвіта, управлінська діяльність, школи нового типу, сільська 

школа, краєзнавство, особливості сучасного освітнього процесу – висвітлюються у наукових 

та методичних матеріалах, покликані сприяти самоосвіті педагогічних працівників, 

зростанню їх фахової майстерності, волинезнавство. 

Серед авторів публікацій працівники ВІППО і зовнішні дописувачі: доктори та 

кандидати наук, науково-педагогічні працівники, методисти, педагоги практики, студенство, 

що переконує у зворотньому звʼязку творців видання та читачів.  

Дописувачі науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» (%) 
 

Автори К-сть публікацій % 
Доктори наук 4 4 
Кандидати наук 20 21 
Науково-педагогічні працівники 25 26 
Методисти методичних кабінетів 4 4 
Вчителі-практики 42 43 
Аспіранти 1 1 
Студенти 1 1 
 
 

  



Див. порівняльний аналіз у діаграмі:  

 
Більшість  публікацій – методичні, прикладного спрямування, створені на досвіді 

кращих педагогів області. Наукові матеріали переважно теж націлені на практичне 

застосування. (Огляд науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» за 2017 рік 

додається). 

 
Автори К-сть публікацій 

Працівники ВІППО 38 
Працівники ВІППО у співавторстві з 
іншими дописувачами 

4 

Інші дописувачі 57 



Представлення тематичних напрямків публікацій: 
Розподіл друкованих матеріалів за навчальними предметами (%) 

 

Навчальний 
предмет К-сть % 

Українська мова  
і література 13 29 

Англійська мова 1 2 
Зарубіжна 
література 1 2 

Історія України 1 2 
Всесвітня історія 1 2 
Математика 1 2 
Фізика 6 13 
Хімія 1 2 
Географія 3 7 
Економіка 1 2 
Краєзнавство 1 2 
Музичне мистецтво 2 4 
Захист Вітчизни 1 2 
Психологія 1 2 
Початкове навчання 5 11 
Дошкілля 1 2 
Позашкілля 5 11 

 

 
 



Анкетування, проведене соціологічною лабораторією Інституту, відгуки педагогів 

дають підстави стверджувати, що журнал слугує підвищенню фахової майстерності вчителя, 

керівника.  

Нашими дописувачами й читачами є представники різних регіонів Волині й України. 

Розподіл друкованих статей за регіонами (%) 
Назва міста, району Кількість % 

м. Луцьк 64 75 
м. Ковель 1 1 
м. Володимир-Волинський 1 1 
м. Нововолинськ 3 4 
Луцький р-н 2 2 
Любешівський р-н 1 1 
Любомльський р-н 3 4 
Ківецівський р-н 6 7 
Маневицький р-н 1 1 
Ратнівський р-н 1 1 
Рожищенський р-н 1 1 
Камінь-Каширський р-н 1 1 
Старовижівський р-н 1 1 

 
 

 Вивчається попит читачів педагогічної періодики та технологія поліграфічного 

виробництва, здійснюється оформленням передплати, розповсюдження видання та 

документів бухгалтерської звітності.  



 Основні етапи роботи працівників відділу: 

І. Випуск науково-методичного 

вісника «Педагогічний пошук» №№ 

1(83)–4(96):  

1. Підготовка матеріалів 

(сканування, форматування). 

2. Робота з авторами статей. 

3. Правка коректури (4 

коректури); перевірка відповідності 

набраного тексту оригіналу; 

виправлення орфографічних, 

пунктуаційних і технічних помилок, 

неправильної розбивки тексту на 

абзаци; погодження з літературним 

редактором помічених стилістичних похибок; перевірка правильності набору тексту, 

заголовків, приміток та інших виділених частин видання відповідно до загальних правил 

поліграфічного виробництва та вказівок технічного редактора; вказівки з набору формул, 

рисунків, багатозначних чисел, графіків, таблиць, діаграм. Коректування та перекладання 

анотації та ключових слів англійською мовою.  

4. Робота з авторами, їх консультування. 

5. Макетування журналу. 

6. Виведення плівки. 

7. Підготовка і виготовлення електронного додатка журналу. 

8. Створення HTML–сторінки, розміщення електронної копії «Педагогічного пошуку»  

в онлайн-каталозі Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. 

9. Організація передплати та розповсюдження науково-методичного вісника 

«Педагогічний пошук».  

10. Видавниче діловодство (реєстрація авторських оригіналів, рецензій), тощо. 

ІІ. Випуск електронної газети «Педагогічні роздуми» №№ 27-38. 

Підготовка матеріалів, читання коректури, макетування, верстка та онлайн-публікація 

електронної газети «Педагогічні роздуми» №№ 27-38. Електронну газету «Педагогічні 

роздуми» розміщено на сайті ВІППО.  

У кожному номері висвітлено певну тематику. Матеріали вчителі можуть 

використовувати у роботі. 

 (Огляд додається). 



ІІІ. Робота над поточною документацією ВІППО 

Підготовка вітань до свят, подій, днів народження; друкування грамот, подяк, 

дипломів, довідок-подання, листів та іншої поточної документації (перевірка правильності 

набору наказів, звітів, планів, грамот, подяк, листів, буклетів та інших документів, 

виправлення помилок). 

Систематична допомога методистам Інституту та старшим викладачам у створенні 

друкованих матеріалів відділів та кафедр (за погодження з ректоратом). 

Виготовлення документації для проведення процедури закупівлі в одного учасника на 

Офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» (www.tender.me.gov.ua):  

– онлайн-супровід Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти на веб-

порталі «Державні закупівлі» як замовника торгів; 

– інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника; 

– обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника; 

– повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції; 

– інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника; 

– оголошення про результат проведення торгів; 

– звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника. 

Виготовлення поточної документації (набір, редагування програм до семінарів, круглих 

столів, конференцій).  

Фото- і відеосупровід заходів, що проходять у ВІППО: обробка цифрової інформації, її 

оприлюднення. 

Робота із засобами масової інформації: підготовка прес-релізів, запрошення 

журналістів на заходи. 

ІV. Участь в організації конкурсів, виставок, олімпіад, конференцій тощо. 

Редагування документації та матеріалів для підготовки та проведення науково-

методичних семінарів, конкурсів, турнірів, виставок, конференцій тощо. 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика;  

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка;  

Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Колосок»  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017». 

XХІІ обласної виставки дидактичних і методичних досягнень «Творчі сходинки 

педагогів Волині». 

ХХХVІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіада з біології. 



Методичного фестивалю, присвяченого 125-річчю від дня народження академіка 

Михайла Кравчука. 

Конференції за підсумками реалізації регіонального освітнього проекту «Лідер освітніх 

інновацій». 

ХХVІ Всеукраїнського турніру юних фізиків (фінальний етап). 

V. Випуск науково-методичних видань ВІППО (набір, форматування, правка та 
верстка):  

Компетентнісно орієнтований підхід в освіті: сучасні виклики та підходи : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф., 16 травня 2017 року / уклад. Н. В. Ясінська. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 

148 с. 

Метод кейсів – інноваційна освітня технологія навчання географії та економіки : метод. 

реком. / упоряд. Н. В. Григор’єва, Т. С. Гребенюк. – Луцьк : ВІППО, 2017. – 112 с. 

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

року з предметів духовно-морального спрямування – 2017» : На допомогу вчителю / 

упоряд./вступ О. В. Рудь. – Луцьк : ВІППО, 2017. –   с. 

VІ. Робота з офіційним сайтом ВІППО: 

Робота сайту ВІППО 

Систематичне оновлення та наповнення сайта ВІППО (редагування та дизайн 

публікацій). Кожен підрозділ ВІППО має сторінку на сайті, яка постійно оновлюється 

(редагування інформації, поданої на сайт; відстеження оновлення сайту, внесення змін до 

складу, наповнення, місця розташування або назва рубрик, розділів тошо).На сайті 

розміщуються методичні рекомендації щодо викладання предметів, офіційна інформація, 

анонси заходів, плани роботи, новини про проведені заходи, матеріали про конкурси, 

олімпіади, подяки, відео, оновлення літератури в бібліотеці, відгуки про роботу ВІППО 

тощо. 

Наповнення сайту ВІППО у 2017 році 
 К-сть 
Новини  216 
Файлові матеріали (крім олімпіад, літератури, 
новин)  

321 

Оновлення художньої, довідкової, навчальної 
літератури в бібліотеці  

46 

Виставки  1 
Життя бібліотеки  19 
Електронна газета  11 
Анонси  132 
Відеоматеріали  26 
Матеріали для Бібліотеки ім. В. Вернадського  4 
 



 
Кількість матеріалів, опрацьованих і опублікованих за рік - 372, кількість новин 

-216. 

Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та 

педагогічного досвіду  регіону 

Підготовка прес-релізів. Співпраця із представниками волинських ЗМІ. 
Протягом року,  

працівники відділу інформаційного забезпечення освіти 
 

№ 
з/п 

Назва ЗМІ Дата 
публікації 
(передачі 

тощо) 

Назва матеріалу 

  Телеканал «Нова Волинь» 19.01 «Новини Волині» Сюжет «Як волинські 
школярі готуються до участі в олімпіадах» 

  Телеканал «Нова Волинь» 19.01 «Новини Волині» Сюжет «Сергій Балицький 
“Харчі на Схід”» 

  Телеканал «Нова Волинь» 20.01 «Новини Волині» Сюжет «Благодійний 
концерт в підтримку бійців в зоні АТО» 

  Волинський інформаційний 
портал Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : 
http://vip.volyn.ua/ 

25.01 «Новини Волині» Сюжет «ЗНО-2017 на 
Волині: де, коли і як реєструватися» 

  Телеканал «Нова Волинь» 30.01 Передача «Євровибір» Місце української 
педагогіки у європейському освітньому 
просторі  

  Телеканал «Нова Волинь» 30.01 «Новини Волині» Сюжет «Реєстрація на ЗНО-
2017» 

  Телеканал «Нова Волинь» 02.02 «Новини Волині» Сюжет «Семінар-практикум 
з впровадження науково-педагогічного проекту 
“Інтелект України”»  

  Телеканал «Нова Волинь» 02.02 «Новини Волині» Сюжет «VІІ Міжнародний 
мовно-літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка» 

  Волинь нова [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : 
http://volyn.com.ua/ 

16.02 Для волинян конкурс з української мови імені 
Петра Яцика – престижне мовне змагання 



  0332 ua cайт міста Луцька 
[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://www.0332.ua/ 

16.02 У Луцьку пройде підсумковий етап 
престижного мовного змагання 
 

  Телеканал «Нова Волинь» 28. 02 «Новини Волині» Сюжет «Міжнародний 
конкурс з української мови імені Петра Яцика» 

  Телеканал «Нова Волинь» 28.02 «Новини Волині» Сюжет «Конкурс вчителів 
КДМС» 

  Телеканал «Нова Волинь» 21.03  Передача «Грані» Науково-педагогічний 
проект «Інтелект України» 

  Волинь Post [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : 
www.volynpost 

28.03  У Луцьку розповіли про особливості ЗНО 

  Телеканал «Нова Волинь» 01.04 «Новини Волині» Сюжет «XXXVIII 
Всеукраїнська учнівська олімпіада з біології» 

  Телеканал «Нова Волинь» 05.04 «Новини Волині» Сюжет «Урочисте закриття 
XXXVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
біології» 

  Телеканал «Нова Волинь» 11.04  «Новини Волині» Сюжет «Марія Тарасюк – 
заслужений працівник освіти України» 

  Телеканал «Нова Волинь» 24.05 «Новини Волині» Сюжет «Учитель року 2017» 
  Східноєвропейський 

національний університет імені 
Лесі Українки [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : 
http://eenu.edu.ua/ 

01.06 У Лесиному виші обговорювали проблеми 
розбудови миру 
 

  Телеканал «Нова Волинь» 09.06  Передача «Євровибір» «Літні мовні табори» 
  Телеканал «Нова Волинь» 09.06  Передача «XXV Телерадіомарафон  

“Поспішаймо робити добро”» 
  0332 ua cайт міста Луцька 

[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://www.0332.ua/ 

02.07 ЗНО: максимальні 200 балів набрали семеро 
волинян 
 

  Телеканал «Нова Волинь» 31.08 Передача «Актуально» «Інновації в освіті» 
  Телеканал «Нова Волинь» 13.10 «Новини Волині» Сюжет «Інтерв’ю з 

педчитань» 
  Телеканал «Нова Волинь» 13.10 «Новини Волині» Сюжет «Педчитання з 

дипломатом» 
  0332 ua cайт міста Луцька 

[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://www.0332.ua/ 

20.10 Семінар для місцевих педагогів «Інтелект 
України» 
 

  0332 ua cайт міста Луцька 
[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://www.0332.ua/ 

06.11 Вступникам: Як отримати додаткові бали до 
ЗНО? 
 

  Телеканал «Нова Волинь» 11.11  Передача «Урок для батьків» 
 

  0332 ua cайт міста Луцька 
[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://www.0332.ua/ 

11.11  Вступникам: як здати історію без репетиторів? 

  Волинські новини [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу :  
https://www.volynnews.com/ 

20.11 У Луцьку відбудеться всеукраїнський турнір 
юних фізиків 
 

  T1ua Твій Портал [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу :  
https://t1.ua/n 

20.11 До Луцька їдуть 95 найталановитіших 
школярів країни 
 

  Телеканал «Нова Волинь» 26.11 Передача «Грані» «Лідер освітніх 
інновацій» 

  T1ua Твій Портал 27.11 У Луцьку тривають інтелектуальні бої 



[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу :  https://t1.ua/ 

 

  Телеканал «Нова Волинь» 28.11 «Новини Волині» Сюжет „Волинські 
“Хрестоносці” – серед переможців 
Всеукраїнського турніру юних фізиків»  

  Волинь Post [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : 
www.volynpost 

29.11 Волиняни перемогли на всеукраїнському 
турнірі з фізики 
 

  T1ua Твій Портал 
[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу :  https://t1.ua/ 

30.11 Волинські «Хрестоносці» здобули золото 
всеукраїнського турніру юних фізиків  
 

Видавнича діяльність за рік 

Працівники Інституту протягом року підготували та опублікували __ наукових та 

науково-методичних праць 

Публікації  працівників відділу 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я по батькові Кількість публікацій Педагогічний 
пошук 

 Гаврилюк Т. В. - - 
 Гаврилюк Т. В. - - 
 Гребенюк М. П. 1 - 
 Рудь О. В. 6 1 
 Шевчук Г. З. - - 
Примітка: потрібно вказати всіх працівників структурного підрозділу, якщо публікації відсутні, необхідно це 
зазначити…Окремо зазначити кількість публікацій у науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» за 
рік 

Видавнича діяльність відділу ВІЗО за 2017 рік 
Список публікацій (П.І.Б., назва, вихідні дані у запропонованій послідовності). 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Кількість публікацій 

 Гребенюк М.П.  1 
 Рудь О. В. 6 
 

Гребенюк М. П. Історичний підхід у викладанні фізики в школі / М. П. Гребенюк // 

Педагогічний пошук. − 2017. − № 2. – С. 67–70.  

ХІV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази 

ХV. Прогнозування розвитку 

 

 

Завідувач відділу 
інформаційного забезпечення освіти                                               О. В. Рудь 

 

 

 

 

 



Додаток 1. Організаційна робота 

Додаток 2. Огляд науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» 

Огляд науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» 

2017 року вийшло друком чотири номери журналу. 
У його структурі (наукові публікації, методичні публікації, статті поза розділами) з-поміж 

численних цікавих матеріалів привертають увагу ті, котрі мають стратегічний характер. Це 
передусім: «Післядипломна педагогічна освіта області в умовах “Нової української школи”» 
П. С. Олешка (№ 3), «Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції “Нова 
українська школа”» В. В. Вітюк (№ 2), «Інклюзивне навчання в закладі загальної середньої 
освіти» С. В. Романюк (№ 4). 

Такими ж далекосяжними та значними за обсягом порушеної проблематики є статті 
«Вплив внутрішнього середовища на ефективність управління закладом середньої освіти» 
О. Й. Дем’янюка (№ 4), «Профорієнтація молоді – об’єктивна необхідність» Ю. Г. Барабаша і 
Р. О. Позінкевича (№ 3). 

Справжньою науковою сміливістю відзначається стаття Ю. В. Недужка «Діяльність 
української діаспори щодо становлення незалежної демократичної України» (№ 1). Автор, 
спеціалізуючись на дослідженні зв’язків закордонного українства з Батьківщиною предків, 
відверто розповідає: організації діаспори були наприкінці 80-х років не тільки спонсорами 
демократизації України, а й ретрансляторами фінансових вливань із держбюджетів західних 
країн у діяльність Народного руху та інших формувань. 

Є сфери шкільного життя, про які в минулі роки ми рідко писали. Тепер ці упущення 
виправляємо. Тут виділяються статті В. Т. Вавриша «Військовій справі – нові підходи» 
(№ 2), де вчитель розповідає, як використати можливості кількох предметів задля 
патріотичного виховання школярів, та Н. П. Литвинюк (Горик), яка ділиться багатолітніми 
напрацюваннями з літературно обдарованими учнями («Література родом із дитинства» – 
№ 1). Досі рідко потрапляла на сторінки журналу технічна частина позашкілля, тож матеріал 
С. І. Ковальчука «Автомобіль, картинг та автомобільний спорт» (№ 3) став свіжим 
струменем. 

Цього року, що було рідкістю досі, автори присвятили методичні дописи музейництву: 
«Шкільний музей як форма додаткової освіти» С. М. Майко (№ 2), «Музей педагогічного 
профілю як фактор професійного розвитку вчителів» В. В. Камінської (№ 1). Більше уваги 
стали надавати архівній справі як джерелу педагогічних знань: «Деякі архівні документи про 
сім’ю Косачів» Р. Р. Ярмолюк (№ 1), «Огляд фондів Державного архіву Волинської області з 
проблеми “Шкільництво на Волині у міжвоєнний період”» Л. І. Коць (№ 4). 

Багатою на різноманітні матеріали була й нова рубрика «Волинезнавство». 
 

 «Педагогічний пошук» 1(93)/2017 
Хоч у нашому журналі нецікавих матеріалів нема, з-поміж публікацій наукового 

розділу цього разу виділяється стаття доктора історичних наук Ю. В. Недужка «Діяльність 
української діаспори щодо становлення незалежної демократичної України». Небезінтересно 
довідатись, як українці – громадяни західних держав сприяли Народному рухові за 
перебудову та першим опозиційним партіям спершу в демократизації республіки, а невдовзі 
й здобутті державної самостійності. Окрім ідеалістичних субстанцій, ідеться і про цілком 
прагматичні речі. Адже будь-яке велике суспільне явище потребує не тільки благородних 
поривів, а й, умовно кажучи, кошторису та джерел його наповнення.  

Такою ж цікавою в методичному розділі є стаття члена Національної спілки 
письменників, заслуженого вчителя України Н. П. Литвинюк (Горик) «Література родом з 
дитинства». Ніна Петрівна, без сумніву, вимогливий педагог, і про це свідчать приклади 
«мовних недолугостей», із якими вона нещадно бореться. Та її строгість щодо юних 
літераторів, дуже надіємося, даватиме поживні плоди, якими розкошуватиме читаюча 
публіка в майбутньому. 



Не можна відірватися й від статті Т. С. Гребенюк «Українці у світовій економіці та 
економічній науці». Скільки талантів, народжених нашою землею, знайшли себе, стали 
знаменитими фінансистами, акулами великого бізнесу. Та, на жаль, не в себе на Батьківщині.  

Ми тут звернули вашу увагу лише на декілька матеріалів цього випуску. А в ньому, 
повторимо, нецікавих публікацій нема.   

 
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
УДК 371.13:371.65 
В. В. Камінська, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій 

та координації діяльності РМК (ММК) Волинського інституту післядипломної педагогічної 
освіти (ВІППО)  

Музеї педагогічного профілю як фактор професійного розвитку вчителів. 
Розглядаються проблеми сприяння професійному зростанню освітян засобами музеїв 

педагогічного профілю; виокремлено види таких музеїв, окреслено їх функції, висвітлено 
форми і методи діяльності. 

 
УДК 47.142.3 
Н. В. Кінах, кандидат економічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології ВІППО 
Формування економічної компетентності педагога. 
Здійснено наукове обґрунтування поняття економічної компетентності педагога, 

визначено її структуру з огляду на застосування в процесі навчання учнів у сучасних освітніх 
умовах. 

 
УДК [37.011.31:004]:37.014.6:005.642.4 
І. В. Турчик, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти ВІППО 
Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як засіб 

формування життєвих компетенцій. Підсумкові результати педагогічного експерименту 
регіонального рівня в КЗ «Луцький НВК № 26 Луцької міської ради Волинської області». 

Узагальнено основні результати дослідно-експериментальної роботи в комунальному 
закладі «Луцький навчально-виховний комплекс № 26». Подано перелік методичних 
напрацювань його педагогічного колективу стосовно дослідження гіпотези експерименту, 
науково-практичних конференцій та семінарів-практикумів, проведених за період дослідно-
експериментальної роботи, опорні школи на базі навчального закладу в рамках 
експерименту. Висвітлено його вплив на рівень навчальних досягнень учнів, реалізацію 
творчого потенціалу обдарованих дітей. 

 
УДК 94(4)”1989/1992”+94(477)”1989/1992” 
Ю. В. Недужко, доктор історичних наук, професор ВІППО 
Діяльність української діаспори щодо становлення незалежної демократичної 

України.  
Висвітлено боротьбу української діаспори за державну незалежність України. Показано 

міжнародну діяльність зарубіжних українців щодо визнання незалежності України 
органами влади країн Заходу. Висвітлено їх допомогу національно-демократичним силам в 
УРСР у проведенні референдуму 1 грудня 1991 року на підтримку Акта про державну 
незалежність України. 

 
УДК 373.5.035:004 
Н. М. Ткачук, кандидат педагогічних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії 

освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) ВІППО; 
Т. С. Янчук, директор Любомльської ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 Любомльської районної ради 

Волинської області 



Формування соціальної активності учнів шляхом використання технології 
інтерактивного навчання. (Із досвіду дослідно-експериментальної роботи). 

Розглянуто важливість формування соціальної активності учнів загальноосвітнього 
навчального закладу. Запропоновано досвід експериментальної діяльності через реалізацію 
освітнього цільового проекту. Проаналізовано результати моніторингових досліджень 
щодо впливу інноваційних елементів освітнього середовища на формування соціальної 
активності школярів. 

 
МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ 
Творчі сходинки педагогів Волині 
Українська література 
Література рідного краю 
УДК 373.5.016:821.161.2 
О. В. Сметюх, учитель української мови та літератури НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – дитячий 

садок» с. Здомишель Ратнівського району Волинської області 
Віра проявляється вчинками. Конспект уроку, 7 клас. 
Використовуючи рольову гру «Інтерв’ю з письменником», кероване читання, метод 

«Різнокольорові капелюшки» тощо, учитель викладає на прикладі новели про Другу світову 
війну ключові моральні принципи. Користуючись прийомом «Кола Вена», спираючись на 
читацький досвід семикласників (новела Л. Пономаренко «Гер переможений»), школярі під 
керівництвом учителя аналізують новелу волинського письменника В. Гребенюка «Поквапся 
лишень» на уроці літератури рідного краю. 

 
Географія 
УДК 373.5.016:91(292.7) 
О. С. Лопошук, директор Столинсько-Смолярської ЗОШ І–ІІ ст. Любомльської районної 

ради Волинської області, вчитель вищої категорії  
Природні зони Північної Америки. Вертикальна поясність у горах. Конспект уроку, 7 

клас. 
Використовуючи випереджувальні завдання, усні й письмові тести на так званих 

станціях, слайд-фільми, учитель домагається жвавого викладу матеріалу, кращого його 
засвоєння. 

 
Англійська мова 
УДК 373.5.016:811.111]:004 
Н. К. Степасюк, учитель англійської мови Комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області», учитель вищої категорії 
Використання IKT для формування різних видів мовленнєвої діяльності. (З досвіду 

роботи). 
Розглянуто особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

уроках англійської мови, а токож основні цілі застосування ІКТ й основні види 
лінгводидактичних завдань, які можна вирішувати за їх допомогою, тобто лінгвометодичні 
можливості застосування комп’ютерних засобів навчання при оволодінні аспектами мови, 
формуванні навичок та вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності. 

 
Початкове навчання 
УДК 373.3  
Н. В. Ковердюк, учитель початкових класів ЗОШ І–ІІ ст. с. Лишнівка Маневицького 

району Волинської області 
Шануй батьків своїх. Сценарій виховного заходу для учнів 1–4 класів.  
Важливим питанням у початковій школі є виховання шанобливого ставлення до батьків і 

своєї родини. Цьому сприяє проведення родинного свята. 



 
Обдаровані діти 
УДК 82:061 
Н. П. Литвинюк (Горик), член Національної спілки письменників України, викладач 

Луцького педагогічного коледжу, заслужений учитель України 
Література родом із дитинства. (З досвіду роботи із літературно обдарованими 

школярами та студентами). 
 
Порушено проблему формування творчої особистості літературно обдарованої молоді, 

підкреслено роль педагогів – керівників гуртків і студій у розвитку здібностей початківців. 
Фактичний матеріал – приклади з віршів авторів, які брали участь в обласних конкурсах 
юних літераторів. 

 
УДК 373.5.016:53  
В. О. Савош, завідувач відділу фізико-математичних дисциплін ВІППО; 
Г. П. Кобель, доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних 

технологій СНУ імені Лесі Українки, старший викладач кафедри теорії та методики 
викладання шкільних предметів ВІППО 

Другий етап LІV Всеукраїнської олімпіади з фізики. 
Наведено умови задач та їх авторські розв’язки для 7–11 класів другого етапу 

LІV Всеукраїнської олімпіади з фізики. 
 
На допомогу вчителю 
УДК 373.5.017.4:33](477)  
Т. С. Гребенюк, методист відділу природничих дисциплін ВІППО 
Українці у світовій економіці та економічній науці 
Розглянуто історію внеску видатних українців в економіку та економічну науку України і 

світу крізь призму національно-патріотичного виховання учнів середньої школи як елементу 
формування особистості та громадянського суспільства.  

 
УДК 37.033 
С. О. Романюк, учитель географії ЗОШ I–III ст. смт Цумань Ківерцівського району; 
І. С. Сорочинська, методист районного методичного кабінету відділу освіти 

Ківерцівської РДА 
Інформаційно-комунікаційні технології у структурі сучасного уроку географії. 
Висвітлено можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

уроках географії. Акцентовано увагу на прийомах і методах роботи з використанням ІКТ на 
різних етапах уроку. 

 
Слово має психолог 
УДК 159.98:004.77]:37 
О. П. Чухілевич, практичний психолог ЗОШ І–ІІІ ст. с. Піддубці Луцького району 

Волинської області 
Профілактика інтернет-залежності та впорядкування режиму дня школярів. 

Психолого-педагогічний семінар для вчителів. 
Інформація, подана під час заходу, розкриває перед освітянами особливості всесвітньої 

мережі Інтернет, спонукає задуматись над її впливом на школярів, проаналізувати 
позитивні та негативні наслідки, упорядкувати розпорядок праці за комп’ютером та 
режим відпочинку для учнів згідно з віковими особливостями й санітарно-гігієнічними 
вимогами.  

 
Позашкілля 



УДК 374.1.036 
І. І. Шурма, методист комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» 
Шляхи розвитку творчої особистості слухача в умовах Малої академії наук. 
Висвітлено напрями розвитку особистості школярів в умовах МАН. Описано види 

діяльності, в яких реалізуються творчі можливості обдарованої молоді. 
 
Волинезнавство 
УДК 373.5.016:821.161.2 
С. І. Александрович, учитель української мови та літератури Нововолинської ЗОШ І–ІІІ 

ст. № 6 Нововолинської міської ради Волинської області, вчитель-методист 
Використання творчої спадщини Лесі Українки у навчально-виховному процесі. 
Розвиток людини неможливо поділити виключно на етап навчання та етап 

використання того, чого вона навчилася. Сучасні тенденції гуманізму, методів і форм 
педагогічного процесу, орієнтація на виявлення індивідуальності кожного учня висувають 
серйозні вимоги до особистості наставників, зокрема вчителів та батьків. Адже саме від 
них залежить і рівень освіти, виховання, і ступінь підготовки підростаючого покоління до 
життя та праці. 

Наводяться конкретні приклади, які педагогічні ідеї використовувалися у сім’ї Косачів 
для виховання та навчання дітей; аналізуються твори Лесі Українки, які виховують в учнів 
почуття щирості, любові до України, близьких людей. Акцентується увага, що вольову 
основу поетеса розуміє як прагнення до творчості, як активну життєву позицію та 
громадську діяльність. 

 
УДК 821.161.2.09 «18/19» Пчілка:37 
Л. В. Байло, вчитель української мови та літератури Комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області», учитель-
методист 

До питання про феномен Олени Пчілки. 
Розкривається різносторонній спектр діяльності Ольги Драгоманової, її індивідуальні 

риси характеру, внесок у розвиток українського слова, культури, духовності, національної 
школи. Особливий акцент зроблено на материнські риси, вплив на дітей, харизматичність 
шляхетної, інтелігентної жінки.  

 
УДК 821.161.2.09 (477.82) 
Л. О. Ланевич, учитель української мови та літератури НВК смт Любешів 

Любешівського району Волинської області 
Волинь як джерело творчості Лесі Українки. 
Висвітлено сторінки життя і творчості Лесі Українки волинського періоду у зв’язках із 

найближчим оточенням, природою, народним побутом і фольклором цього краю. 
 
УДК 37:908(477.82) 
Н. В. Сітовська, вчитель української мови та літератури ЗОШ І–ІІІ ст. с. Доросині 

Рожищенського району Волинської області 
Педагог, краєзнавець, письменник. (Степан Миколайович Курило-Шванс) 
Узагальнено досвід популяризації краєзнавчо-пошукових матеріалів з історії с. Доросині 

Рожищенського району Волинської області, зібраних педагогом-письменником Степаном 
Курилом-Швансом та виданих трьома книгами.  

 
УДК 821.161.2.09 «18/19» Пчілка:37 
Н. М. Шумік, учитель історії ЗОШ І–ІІІ ст. с. Залісся Камінь-Каширського району 

Волинської області  
Олена Пчілка – талановита письменниця, вихователь, громадський діяч. 



Здійснено спробу дати характеристику не тільки літературній діяльності Ольги 
Петрівни Косач, але й вказати на її роль у педагогіці. 

 
УДК 930.253 
Р. Р. Ярмолюк, начальник відділу формування Національного архівного фонду та 

діловодства Держархіву Волинської області 
Деякі архівні документи про сім’ю Косачів. 
Висвітлено інформацію про нові надходження до Державного архіву Волинської області. 

Подано характеристику окремих документів про життя та творчість родини Косачів. 
 

«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. 
 

 
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
УДК 37.013 
В. В. Вітюк, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (ВІППО) 
Готовність педагогів до змін в умовах реалізації 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. 

 
УДК 94(477.48) «1917»  
О. Й. Дем’янюк, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної 

роботи та моніторингу якості освіти ВІППО 
Волинська губернія в Українській революції: доба 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. 

 
УДК 378:001.891 
А. М. Луцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і 

психології ВІППО 
Про особливості інноваційної роботи кафедри педагогіки і психології. 
Розглянуто сутність інноваційної спрямованості науково-педагогічної діяльності 

працівників кафедри у системі післядипломного підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників.  

 
УДК 372.450.2:8–343 
Н. А. Поліщук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій 

та координації діяльності РМК (ММК) ВІППО 
Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства 

засобами казок 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.  

 
УДК 37.015.31:51 
Т. В. Трачук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання 

шкільних предметів ВІППО 
Дидактико-методичні основи творчої розробки уроку математики. 
Досліджуються дидактико-методичні основи творчої розробки сучасного уроку 

математики. 
 
МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ 
Модернізація освіти. Наука і практика 
УДК 37.091:78  
Н. О. Бойко, вчитель музичного мистецтва Комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області» 
Формування ціннісного ставлення учнів до мистецтва засобами музики. (Опис 

досвіду роботи) 
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. 

 
УДК 37.013:81.246.3 
Л. М. Бондарук, завідувач відділу гуманітарних дисциплін ВІППО;  
Л. М. Щерба, вчитель польської мови Загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. с. Забороль 

Луцького району Волинської області, вчитель вищої категорії, старший учитель 
Роль міжкультурної освіти у процесі інтеграції України в 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.  

 
УДК 373.091 
В. В. Сагайдак, заступник директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»  
Організаційні й методичні засади впровадження інновацій та дослідно-

експериментальної діяльності у навчальному закладі. 
Розкрито організаційні та методичні основи ефективного впровадження інновацій, 

дослідно-експериментальної роботи в навчальному закладі. 
 
Творчі сходинки педагогів Волині 
Українська мова і література 
УДК 37.091.27:82-2 
Н. В. Бондарук, заступник директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області», 
учитель-методист; 

Л. М. Чайка, голова методичного об’єднання вчителів української мови та літератури, 
старший учитель; 

Р. В. Костриба, керівник театрального колективу «Перспектива», керівник гуртка – 
методист 

Сила слова Тараса Шевченка. Сценарій відкриття ІІІ (обласного) етапу VІІ 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу серед учнівської та студентської молоді 
імені Т. Г. Шевченка 

Подано образ Тараса Шевченка як подвижника справедливості, який запалює жертовну 
любов до України. 

 
Початкове навчання 
УДК 37.046:398 
І. Є. Сокольська, вчитель іноземних мов Комунального закладу «Луцька загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради»; 
О. М. Ковтунець, учитель початкових класів  
Інтегрований підхід до вивчення творів усної 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.  

 
УДК 37.091.32:511.12 
Г. І. Федорчук, учитель початкових класів Комунального закладу «Луцька гімназія № 18 

Луцької міської ради Волинської області», учитель вищої категорії, старший учитель 
Стежками рідної Волині. Конспект уроку-подорожі, 2 клас 
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. 

 



Захист Вітчизни 
УДК 355.233 
В. Т. Вавриш, учитель фізичної культури та викладач предмета «Захист Вітчизни» вищої 

кваліфікаційної категорії ЗОШ І–ІІІ ст. с. Мизове Старовижівського району, старший 
учитель, майор запасу 

Військовій справі – нові підходи. (Досвід роботи Старовижівського району) 
Щоб удосконалити підготовку до служби у Збройних силах, викладачі предмета «Захист 

Вітчизни» проводять навчально-польові збори і поєднують відпочинок із військово-
патріотичним таборуванням. 

 
Обдаровані діти 
УДК 373.5.016:53 
Г. П. Кобель, доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних 

технологій Східноєвропейського національного університету (СНУ) імені Лесі Українки, 
старший викладач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО; 

В. О. Савош, завідувач відділу фізико-математичних дисциплін ВІППО 
Третій етап LІV Всеукраїнської олімпіади з фізики 
Наведено умови задач та їх авторські розв’язки для 8–11 класів теоретичного туру 

третього етапу LІV Всеукраїнської олімпіади з фізики. 
 
На допомогу вчителю 
УДК 37. 016: 54]:004 
Т. С. Киричук, викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач хімії Коледжу 

технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки 
Використання інтерактивних методів навчання 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. 

 
УДК 371.65(477) 
C. М. Майко, методист відділу новацій та передових педагогічних технологій ВІППО 
Шкільний 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.  

 
Вчимося, щоб вчити 
УДК 37.091.3:53 
М. П. Гребенюк, методист відділу інформаційного забезпечення освіти ВІППО 
Історичний підхід у 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. 

 
Позашкілля 
УДК 374.1  371.385.4 
В. С. Вербицький, керівник гуртка комунальної установи «Волинська обласна Мала 

академія наук» 
Колективна творча робота слухачів відділення комп’ютерних наук Волинської 

обласної МАН як 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. 

 
«Педагогічний пошук» 3(95)/2017 

Цього разу науково-методичний вісник відкривається матеріалом поза розділами й 
рубриками – статтею П. С. Олешка «Післядипломна педагогічна освіта області в умовах 
“Нової української школи”». Адже над втіленням ідей цього доленосного документа маємо 
працювати ближчими роками. Щоправда, автор не тільки націлює читачів на цей труд, а й 
розповідає, що вже зроблено освітянами Волині в дусі Концепції, навіть не чекаючи 
офіційного старту її реалізації. 

Ряд матеріалів номера стосуються різних аспектів Концепції. 
Серед наукових публікацій вирізняється допис Ю. Г. Барабаша і Р. О. Позінкевича 

«Профорієнтація молоді – об’єктивна необхідність». Автори стверджують, що систему 
професійної орієнтації, майже зовсім знищену останніми десятиліттями, потрібно і можна 
відновити. Вони пропонують шляхи реконструкції, спираючись на давній вітчизняний та 
сучасний закордонний досвід. 

У розділі «Методичні матеріали» прямо стосуються «Нової української школи» статті 
В. І. Стрільчука «Децентралізація школи: соціологічний підхід на проблему», О. Ю. 
Дерев’янчук «Проектна діяльність на уроках української літератури», О. А. Кулібаби 
«Диференційований підхід як умова особистісно орієнтованого навчання в системі МАН», Н. 
П. Іщук «Моніторингова діяльність шкільного інформаційно-бібліотечного центру». 

Цей випуск «Педагогічного пошуку» містить чимало й інших цікавих матеріалів. 
 

УДК 37.018.46 
П. С. Олешко, кандидат історичних наук, доцент, ректор Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти (ВІППО) 
Післядипломна педагогічна освіта області в умовах «Нової української школи». 
Розкрито особливості післядипломної педагогічної освіти регіону в умовах реалізації 

Концепції «Нова українська школа». Увага акцентується на важливості неперервної освіти 
дорослих як засобу підвищення кваліфікації педагогів. 

 
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
УДК 331.548 
Ю. Г. Барабаш, Р. О. Позінкевич, кандидати педагогічних наук, доценти 
Профорієнтація молоді – об’єктивна необхідність. 
Оскільки профорієнтаційну роботу в країні зруйновано, слід відновити її, критично 

переосмисливши старі здобутки та кращий зарубіжний досвід. 
 
УДК 373.3(477-22)(091) «195/201» 
О. Б. Берладин, здобувач Східноєвропейського національного університету (СНУ) імені 

Лесі Українки  
Місія початкової школи сільської місцевості крізь призму ментальності.  
Здійснено спробу педагогічного осмислення ментального конструкту духовності в 

національній освіті, зокрема у початковій школі сільської місцевості, можливість виховання 
майбутніх поколінь у дусі соціальної відповідальності, передачі національних цінностей, 
збереження духовної спадкоємності поколінь. Актуальність порушеної проблеми зумовлена 
особливістю функціонування початкової школи сільської місцевості як багатовікового 
духовного осередку села, що займає вагоме місце в системі освіти, виконуючи не лише 
освітню, а й менталетвірну функцію – збереження генетичного потенціалу українського 



етносу. Менталетвірна функція загальноосвітнього навчального закладу І ступеня сільської 
місцевості, його особливої місії розглядається в контексті наукових надбань та вимог часу.  

 
УДК 37:316.77 
П. А. Кліш, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології ВІППО; 
А. П. Хом’як, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики СНУ 

імені Лесі Українки 
Комунікативні вміння й навички як важлива складова професіоналізму педагога. 
Висвітлюються суть, система, класифікація комунікативних умінь та навичок, етапи їх 

формування.  
 
УДК 373.3:37.011.31  
Р. М. Пріма, доктор педагогічних наук, професор СНУ імені Лесі Українки 
Формування професійної мобільності вчителя – стратегічний напрям у сучасній 

освіті. 
Висвітлюється авторське бачення проблеми формування професійної мобільності 

вчителя як винятково важливої особистісно-професійної риси фахівця у вирішенні завдань 
гуманізації освіти – стратегічного напряму освіти ХХІ століття, що засвідчує його 
внутрішню готовність до якісних змін, перетворень, успішної життєдіяльності в умовах 
сучасного ринку праці як пріоритетного чинника формування суспільного інтелекту, 
національного ресурсу оновлення соціального життя. З огляду на специфіку педагогічної 
професії наголошується на трирівневому вияві професійної мобільності як готовності і 
здатності педагога до змін (на рівні якостей особистості, характеристик діяльності, 
процесів професійного розвитку, самовдосконалення); відзначається її важливість у 
розвитку мобільності учнів, їхньої успішної соціалізації, готовності до саморозвитку та 
життєвої самореалізації. Акцентується на значущості якісної підготовки фахівців у вищих 
навчальних закладах, де закладається фундамент професії, формується менталітет 
спеціаліста, що «розширяє» професійний профіль, розвиває творчі здібності, забезпечує 
професійну мобільність і конкурентоздатність учителя. 

 
МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ 
Модернізація освіти. Наука і практика 
УДК 39:37.091.32  
О. Ю. Дерев’янчук, учитель української мови та літератури ЗОШ І–ІІІ ст. с. Підріжжя 

Ковельського району Волинської області 
Проектна діяльність на уроках української літератури. 
Розкрито основні етапи залучення учнів до проектної діяльності, описано дії учнів щодо 

підготовки проектного продукту, наведено приклади фрагментів уроку з включенням 
результатів учнівських досліджень, оприлюднено весільні пісні с. Підріжжя Ковельського 
району, записані від старожилів села учасниками проекту «Обряд весілля та весільні пісні 
села Підріжжя».  

 
На допомогу вчителю 
УДК 37.091.33:91 
Н. В. Григор’єва, завідувач відділу природничих дисциплін ВІППО 
Використання методу кейсів у навчанні географії. 
Розкрито суть методу кейсів, його значення у навчанні географії. Розроблено практичні 

рекомендації вчителям щодо створення та використання текстів кейсів, наведено приклади 
кейсів до різних тем.  

 
УДК 024 



Н. П. Іщук, бібліотекар Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І–ІІІ ст. 
«Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» 

Моніторингова діяльність шкільного інформаційно-бібліотечного центру. 
Представлено досвід роботи інформаційно-бібліотечного центру щодо проведення 

моніторингу читацьких інтересів школярів як основи формування читацької 
компетентності; охарактеризовано найбільш результативні заходи, які сприяють її 
формуванню; звернуто увагу на аналіз читання класних колективів і окремих вихованців 
методом графічного оцінювання. 

 
Творчі сходинки педагогів Волині 
Музичне мистецтво 
УДК 373.3.091.32:7 
Н. О. Бойко, вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс № 26 Луцької міської ради» 
Пісні рідного краю. Конспект уроку, 3 клас  
Запропоновано конспект уроку, метою якого є ознайомлення учнів з ознаками українських 

пісень. 
 
Фізика 
УДК 373.5.016:53 
А. У. Татарин, учитель-методист комунального закладу «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області»; 
О. Б. Татарин, студентка факультету інформаційних систем, фізики та математики СНУ 

імені Лесі Українки 
Задачі-оцінки. Розв’язування задач. 
На уроці, в ході захисту проекту, формується достовірно фізичний науково-дослідний 

підхід до явищ навколишнього світу, здатність бачити у цьому світі прояви фізичних 
теорій і законів. 

 
Дошкілля 
УДК 159.937.51:373.24 
Л. В. Чижевська, вихователь, спеціаліст І категорії ДНЗ № 10 «Волиняночка» м. Луцька 
Кольоротерапія в дитячому садку. 
Реагування організму на ті чи інші барви слід викорстовувати у виховному процесі 

дошкільних навчальних закладів за відповідною методикою. 
 
Обдаровані діти 
УДК 37.091.27:53 
Г. П. Кобель, доцент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних 

технологій  
СНУ імені Лесі Українки; 
В. О. Савош, завідувач відділу фізико-математичних дисциплін ВІППО 
Експериментальний тур третього етапу LІV Всеукраїнської олімпіади з фізики. 
Наведено умови задач та їх авторські розв’язки для 8–11 класів експериментального туру 

третього етапу LІV Всеукраїнської олімпіади з фізики. 
 
УДК 373.5.091.33 
Л. М. Мацюк, методист відділу природничих дисциплін ВІППО 
Підсумки участі школярів Волині у міжнародних та ІІІ й ІV етапах всеукраїнських 

учнівських олімпіад. 
Узагальнено результати участі школярів Волинської області у міжнародних, ІІІ та ІV 

етапах всеукраїнських учнівських олімпіад із різних дисциплін за 2014–2017 роки.  



 
Школа очима соціолога 
УДК 777.01455 
В. І. Стрільчук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії соціологічних 

досліджень та розвитку освіти ВІППО 
Децентралізація школи: соціологічний погляд на проблему. 
Аналізується хід децентралізації освіти в Україні. Висвітлюються основні напрямки 

комплексної модернізації загальної середньої освіти, спрямованої на забезпечення рівного 
доступу громадян до якісної освіти відповідно до Концептуальних засад реформування 
галузі «Нова українська школа». На основі соціологічних досліджень проведено аналіз 
проблем децентралізації освіти в окремих територіях області. 

 
Позашкілля 
УДК 374.1 371 
О. А. Кулібаба, методист комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» 
Диференційований підхід як умова особистісно орієнтованого навчання в системі 

МАН. 
Визначено особливості диференціації в навчально-виховному процесі Малої академії наук 

як особистісно орієнтованої системи. Окреслено шляхи забезпечення слухачам розвитку 
інтелектуального потенціалу через активізацію навчального процесу. 

 
УДК 784.67(08) 
Т. І. Панасюк, керівник гуртка «Мистецтво слова», художній керівник Палацу учнівської 

молоді Луцької міської ради; 
С. В. Вишинська, керівник гуртків фортепіано та теорії музики Палацу учнівської молоді 

Луцької міської ради, керівник народного аматорського колективу профспілок України 
«Сузір’я»  

Авторська пісня у вихованні підростаючого покоління. 
Розкрито актуальність збірника творів керівників гуртків Палацу учнівської молоді, що 

оспівують розмаїтий світ дитинства, щирість людської душі, красу рідного краю та 
милозвучність рідної мови, прославляють незламну силу духу патріотів України. 

 
УДК 37.091.32:796.71 
С. І. Ковальчук, керівник гуртка «Юний картингіст» комунального закладу «Луцький 

міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради» 
Автомобіль, картинг та автомобільний спорт. Конспект заняття для гуртківців 

першого року навчання. 
Запропоновані матеріали будуть корисні усім, хто має бажання ознайомитися з 

особливостями, перевагами та труднощами картингу. Вони допоможуть дізнатися багато 
цікавого з історії розвитку цього виду спорту, частково осягнути специфіку роботи та 
організації навчально-виховного процесу в гуртку «Юний картингіст», зрозуміти, що за 
кожною перемогою стоїть титанічна щоденна праця. 

 
«Педагогічний пошук» 4 (96)/ 2017 

Статтею С. В. Романюк «Інклюзивне навчання в закладі загальної середньої освіти» 
журнал розпочинає серію матеріалів із цієї теми. Тож вона задає тон усій лінії, що буде 
продовжена в наступних числах журналу. Адже інклюзія нині – серед важливих форм роботи 
нової української школи.  

Далекосяжною та значною за обсягом порушеної проблематики є стаття О. Й. 
Дем’янюка «Вплив внутрішнього середовища на ефективність управління закладом 
середньої освіти». 





Новий формат публікацій на наших сторінках являє «Огляд фондів Державного архіву 
Волинської області з проблеми “Шкільництво на Волині у міжвоєнний період”» Л. І. Коць. 

У номері містяться чимало й інших цікавих матеріалів. 
 

Додаток 3. Огляд електронної газети «Педагогічні роздуми» 

Огляд електронної газети «Педагогічні роздуми» 
Електронну газету «Педагогічні роздуми» розміщено на сайті ВІППО. У кожному 

номері висвітлено певну тему. Матеріали вчителі можуть використовувати у роботі. 
У номері 28 (січень) розповідається про мистецькі заходи, які проходять у ВІППО для 

слухачів курсів. 
У номері № 29 (лютий) ідеться про досягнення волинських школярів на всеукраїнських 

учнівських олімпіадах. 
У № 30 (березень) запропоновано розробку уроків української мови вчителя ЗОШ І–ІІІ 

ступенів села Боратин Луцького району Наталії Миколаївни Черняк. 
У № 31 (квітень) запропоновано методичні рекомендації на допомогу вчителям 

початкових класів, вихователям ГПД, керівникам гуртків Слободянюк Галини 
Володимирівни, вчителя початкових класів, старшого вчителя загальноосвітньої школи І–ІІІ 
ступенів с. Колодеже Горохівського району. 

№ 32 (травень) пропонує ознайомитися з розробкою уроку із застосуванням методики 
арт-терапії Віри Григорівни Шептур, учителя ЗОШ І–ІІІ ст. с. Черче Камінь-Каширського 
району. 

У № 33 (червень) подано деякі ідеї літнього відпочинку дітей для активного і цікавого 
проведення вільного часу. 

№ 34 (серпень) пропонує перегорнути сторінки незалежності України,.  
У № 35 (вересень) вміщено спогади Євгена Григоровича Демкова, учителя, директора 

Доросинівської ЗОШ у 1953–1970 роках, «Друзі мої!!! Життя – це справжнє диво». 
У № 36 (жовтень). Номер газети присвячений 125-річчю від дня народження, видатного 

українського математика, громадського діяча, академіка Михайла Кравчука. 
Дев’ятого листопада з 1997 року в нашій країні відзначають державне свято – День 

української писемності та мови. У номері 37 (листопад) вміщено розповідь про Нестора 
Літописця. Пропонується кілька способів, як зацікавити школярів літературою та прищепити 
їм бажання проводити час за книгою. 

У газеті є рубрика «На книжкову полицю», у якій подаються анотації на новинки 
педагогічної літератури, що є в бібліотеці ВІППО.  

 
Завідувач відділу 

 інформаційного забезпечення освіти                                             О. В. Рудь 


