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ЗВЕРНЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ ДО ПЕДАГОГІВ, УЧНІВ, СТУДЕНТІВ ТА 

БАТЬКІВ ЩОДО ДНЯ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ ТА 
ПОШАНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗАХИСНИКІВ

Рік Революції Гідності та росій-
сько-української війни на Сході 
країни стали переломними істо-
ричними подіями. Події на Майдані 
та на Східному фронті проявили 
вражаючу незламність, патріотизм 
та хоробрість українських захисни-
ків, які ціною свого здоров’я і життя 
боронять від агресора незалеж-
ність та цілісність нашої країни. 

Звертаємося до педагогів, 
учнів, студентів та батьків із за-
кликом належно вшанувати геро-
їзм українських захисників, і тих, 

які полягли, і тих, які сьогодні зі 
зброєю в руках захищають суве-
ренітет України.

20 лютого – у день Героїв Не-
бесної Сотні, а також щорічно – у 
День захисника України, 14 жовтня, 
пам’ятаймо про них, знайомих і 
не знайомих; вони виконали свій 
обов’язок перед народом і країною.

Також вважаємо, що в час, коли 
кращі люди нашої країни жертвують 
своїм життям і здоров’ям заради 
нас, творять історію нових Зброй-
них Сил України, відзначати, нехай 

навіть «за звичкою», 23 лютого 
– скасований як свято Указом Пре-
зидента №806/2014 від 14 жовтня 
2014 року день армії чужої держави, 
яка забирає життя українських гро-
мадян і плюндрує українську землю, 
було б і непатріотично, й аморально.

Маємо власну країну, власну іс-
торію, власну армію, власні свята, 
власну гідність.

Слава Україні!
Героям слава!

За інформацією 
МОН України

19 лютого у стінах Закарпатського інституту післядипломної педа-
гогічної освіти відбулося перше засідання робочої групи з угорської 
мови та інтегрованого курсу «Література» (угорська та світова) «Про 
удосконалення навчальних програм для учнів 5-9 класів загально-
освітніх навчальних закладів». 

Привітав учасників Михайло Басараб, заступник директора з на-
уково-дослідної роботи та міжнародної діяльності Закарпатського 
ІППО.

Єва Браун, голова робочої групи, методист угорської мови та 
літератури кабінету освіти національних спільнот ЗІППО, ознайо-
мила учасників із наказом Міністерства освіти і науки України від 
06.02.2015 №100 «Про розвантаження навчальних програм для 
учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», презентувала 
структуру програми, розповіла про актуальні проблеми викладання 
угорської мови і літератури.

Основні моменти програми розкрили автори Нора Бардош, ме-
тодист відділу освіти Берегівської районної держадміністрації та 
Іболя Пердук, учитель угорської мови та літератури Малогеєвецького 
навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Ференца Егрі Ужгородської 
районної ради.

У роботі засідання взяла участь Оксана Іваць, доцент кафедри 
менеджменту та інноваційного розвитку освіти ЗІППО.

Учасникам роздали схеми аналізу навчальних програм для за-
гальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів.

У місті Берегово відбулася ро-
боча зустріч представників 
Закарпатського інституту піс-

лядипломної педагогічної освіти та 
факультету педагогіки інституту імені 
Гал Ференца (м. Сорвош, Угорщина) 
з питання налагодження контактів та 
доцільності розробки угоди про спів-
робітництво між двома установами.

У заході взяли участь Михайло 
Басараб, заступник директора з 
питань з науково-дослідної роботи 
та міжнародної діяльності ЗІППО, 
Ольга Романчак, методист кабінету 
дошкільної, початкової та інклюзивної 
освіти ЗІППО, Юрій Герцог, старший 
викладач кафедри менеджменту та 

інноваційного розвитку освіти ЗІППО, 
Бейла Габода, методист Берегівсько-
го філіалу ЗІППО, Імре Ліпчеі, декан 
факультету педагогіки інституту ім.Гал 
Ференца (м.Сорвош, Угорщина), 
Ліпчеіне-Цифра Магдолна, старший 
викладач факультету педагогіки ін-
ституту ім. Гал Ференца (м. Сорвош, 
Угорщина).

Відрадно, що у розробці угоди 
про співробітництво між установами 
зацікавлені обидві сторони. Учасни-
ки узгодили питання налагодження 
партнерських відносин між двома 
установами з питань освіти, науки, 
методики навчання з урахуванням 
загальноєвропейських стандартів роз-

витку вищих навчальних 
закладів. Присутні за-
пропонували внести до 
розробленої угоди на-
ступні пункти:

- організація обміну 
досвідом з питань, які 
викликають зацікавле-
ність установ із метою 
забезпечення мобіль-
ності працівників;

- участь у науково-
практичних конференці-
ях та професійних мето-
дичних заходах;

- реалізація спільних наукових, на-
вчальних та методичних проектів для 

розвитку освітньої галузі та установ.
  Учасники зустрічі домовилися, що 

після розробки текстів угоди україн-

ською й угорською мовами та відповід-
ного погодження, організувати цього 
року офіційне підписання.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ З ІНСТИТУТОМ ІМЕНІ ГАЛ ФЕРЕНЦА (м. СОРВОШ, УГОРЩИНА)

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ
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У ЗАКАРПАТТІ ВІДБУВСЯ V МІЖНАРОДНИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС 
УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Нещодавно в стінах 
Закарпатського 
інституту після-

дипломної педагогічної 
освіти відбувся фіналь-
ний етап V Міжнародно-
го мовно-літературного 
конкурсу учнівської та 
студентської молоді іме-
ні Тараса Шевченка. У 
конкурсі взяли участь 16 
учнів 5–11 класів загаль-
ноосвітніх навчальних 
закладів області, троє – 
студенти ВНЗ І-ІІ та двоє 
– ІІІ–ІV рівнів акредитації. 

Відкриваючи захід, 
заступник директора                 
ЗІППО, кандидат істо-
ричних наук Михайло Ба-
сараб наголосив на осо-
бливому значенні конкурсу рідної 
мови в сучасних умовах розвитку 
України, побажав учасникам плід-
ної роботи та креативності.

Вітаючи учасників, завідувач 
кабінету методики викладання 
суспільно-гуманітарних та ху-

дожньо-естетичних дисциплін, 
кандидат педагогічних наук Те-
тяна Гнаткович відзначила, що 
бути учасником цього конкурсу 
– не тільки опанувати граматичні 
правила, а й бути патріотом, зна-
ти і любити історію українського 
народу, його мову, традиції, фор-

мувати у собі грома-
дянина України. 

Голова журі, за-
відувач кафедри 
педагогіки і психо-
логії інститу Лідія 
Ходанич наголоси-
ла, що участь у кон-

курсі – це своєрідна заявка на 
громадянську зрілість, активну 
життєву позицію. Вона зверну-
ла увагу на його благородну 
мету – піднесення престижу 
рідної мови серед підростаючо-

го покоління, виховання пошани 
до державної мови.

У залі відбулося нагородження 
переможців ІІІ етапу конкурсу, 
яких нагороджено грамотами та 
цінними подарунками.

ПІДГОТОВКА ШКОЛЯРІВ ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ У 2015 РОЦІ
На базі Закарпатського ін-

ституту післядипломної 
педагогічної освіти відбувся 

навчально-практичний семінар (у 
формі вебінару) «Підготовка шко-
лярів до ЗНО з математики». Від-
крив семінар заступник директора 
з навчально-методичної роботи та 
моніторингу якості освіти ЗІППО, 
кандидат фізико-математичних 
наук, доцент Петечук Василь Ми-
хайлович. 

Василь Михайлович розповів 
присутнім, що абітурієнти склада-
тимуть тести ЗНО з  математики 
двох рівнів складності – базового і 
поглибленого, які самостійно оби-
рають під час реєстрації. Рівень 
складності тесту, необхідний для 
вступу на навчання, визначається 
Правилами прийому до вищого 
навчального закладу. Згідно з 
демонстраційним варіантом сер-
тифікаційна робота з математики 
базового рівня складається з 30 
завдань різних форм (20 завдань 
з вибором однієї правильної відпо-
віді, 4 завдання на встановлення 
відповідності, 6 завдань відкритої 
форми з короткою відповіддю). 
Відповіді до завдань потрібно по-
значати в бланку А. Час виконання 
– 130 хвилин. Згідно з демонстра-
ційним варіантом сертифікаційна 
робота з математики поглибленого 
рівня складається з 6 завдань. Час 
виконання – 80 хвилин. Відповіді 
до завдань 31–34 записуються  в 
бланку Б. У ньому також необхідно 
записати послідовні логічні дії та 
пояснення всіх етапів розв’язання 
завдань 35 і 36, зробити посилан-
ня на математичні факти, з яких 
випливає те чи інше твердження, 
а якщо потрібно, проілюструвати 
розв’язання завдань рисунками, 
графіками тощо. До поглибленого 
рівня віднесено наразі завдання 
з параметром та абсолютною 
величиною, яке потребує пев-
ного дослідження. Петечук В.М. 
у своєму виступі наголосив на 
тому, що із перших років запрова-
дження зовнішнього незалежного 
оцінювання для визначення його 
результатів Український центр оці-
нювання якості освіти застосовує 

шкалу 100–200 балів, яка 
будується автоматично 
на основі методу еквіпро-
центильної нормалізації 
з середнім значенням 
150 балів і середньоква-
дратичним відхиленням 
20. Використання такої 
процедури шкалювання 
має низку суттєвих пе-
реваг. По-перше, шкала 
100–200 балів є наближеною 
до еталонної шкали з середнім 
значенням результатів із кожного 
предмета. По-друге, шкала є 
стандартизованою, тобто розподіл 
абітурієнтів за цією шкалою є при-
близно однаковим незалежно від 
предмета тестування. По-третє, 
шкала є рейтинговою, оскільки 
вказує на місце результату зо-
внішнього оцінювання абітурієнта 
серед результатів інших абітурієн-
тів із певного предмета. При цьому, 
з метою відсіювання абітурієнтів, 
рівень знань і умінь яких є фраг-
ментарним і занизьким для про-
довження навчання у ВНЗ, було 
запроваджено своєрідний «поріг» 
у 124 бали. На сьогоднішній день 
вже стає зрозумілим, що кількісний 
показник «порогу» залежить від 
того, наскільки хороші результати 
абітурієнт продемонстрував від-
носно інших учасників тестування 
і тому необхідно відмовитися від 
відносного критерію та запро-
вадити абсолютний критерій, 
коли рішення щодо «порогу» 
(«склав»/«не склав») ухвалюється 
експертним шляхом. Спеціальна 
експертна комісія, аналізуючи за-
вдання тесту, визначає (оцінює) 
вірогідність правильної відповіді 
на кожне завдання мінімально під-
готовленого абітурієнта. Експертні 
оцінки усереднюються, а ці середні 
значення використовуються для 
визначення порогу «склав/не 
склав» або так званого «порогово-
го бала». Таким чином, «пороговий 
бал» – мінімальна кількість (сума) 
тестових балів зовнішнього неза-
лежного оцінювання з математики, 
отримання яких надає абітурієнту 
право участі в конкурсному ви-
пробуванні при вступі на навчання 

до вищого навчального закладу 
України.

Про особливості проведення зо-
внішнього незалежного оцінюван-
ня навчальних досягнень учнів з 
математики у 2015 році учасникам 
семінару розповіла Павлович-Ілі-
ньо З.В., завідувач центру ЗНО, 
інноваційних освітніх технологій 
та дистанційного навчання Закар-
патського інституту  післядиплом-
ної педагогічної освіти. Зоряна 
Василівна ознайомила присутніх 
з нормативними документами та 
деякими особливостями прове-
дення ЗНО-2015.

У 2015 році для вступу до ви-
щого навчального закладу (ВНЗ) 
абітурієнти подають сертифікати 
ЗНО лише 2015 року. Кожен учас-
ник ЗНО  має право скласти тести 
не більш як із чотирьох навчальних 
предметів з переліку: українська 
мова і література; історія України; 
математика; біологія; географія; 
фізика; хімія; англійська мова; 
іспанська мова; німецька мова; 
російська мова; французька мова.

З переліку предметів вилучено 
всесвітню історію та світову літе-
ратуру. Абітурієнти складатимуть 
тести ЗНО з  української мови і 
літератури та математики двох 
рівнів складності – базового і по-
глибленого, обрати який потрібно 
під час реєстрації (після 01 грудня 
2014 року абітурієнти самостійно 
довідуються про перелік предметів 
для вступу на конкретну спеціаль-
ність). Рівень складності тесту, 
необхідний для вступу на навчан-
ня, визначатиметься Правилами 
прийому до вищого навчального 
закладу.  У сертифікатах виконані 
завдання оцінюються за шкалою 
100-200 балів. Згідно з тесто-
вим оцінюванням, наприклад, з 
математики за базовий рівень 

максимально можна 
набрати 48 тестових 
балів, а поглибленого 
рівня – 66 балів. ДПА 
з української мови 
для всіх випускників 
ЗНЗ проводиться у 
формі ЗНО і відбу-
деться 24 квітня цього 
року, а з математики 
– 12 червня. 

Орос В.М., завідувач кафедри 
методики викладання природ-
ничо-математичних дисциплін, 
кандидат фізико-математичних 
наук, заслужений учитель України, 
у своєму виступі окреслив можли-
вості використання електронних 
засобів для підготовки до ЗНО з 
математики. Однією з кращих є 
програма «Математика на 200 
балів». Завдання відповідають 
темам та основним вимогам про-
грами зовнішнього незалежного 
оцінювання, а довідник, включений 
в програму, допоможе пригадати 
основні формули та теореми, які 
потрібно знати напам’ять. Нала-
штування програми дозволяють 
вмикати підказки, повторно вико-
нувати тести, оцінювати ефектив-
ність виконання тестів. Тести мож-
на проходити за варіантами або 
вибирати випадково сформований 
варіант тесту. У програмі можна ге-
нерувати тест, який за структурою 
відповідає тесту зовнішнього неза-
лежного оцінювання. Виконавши 
цей тест, потрібно заповнити бланк 
«А», за яким програма оцінить 
рівень підготовки і підрахує кіль-
кість набраних балів. Комп’ютерну 
програму можна використовувати 
для підготовки до ЗНО, поточного, 
підсумкового контролю учнів у ка-
бінетах, обладнаних комп’ютерами 
або інтерактивною дошкою, само-
стійної роботи. У своєму виступі 
доповідач також зупинився на 
детальній характеристиці окремих 
інтернет-ресурсів, які можна ви-
користати для підготовки до ЗНО 
з математики. 

Сігетій І.П., старший викладач 
кафедри природничо-матема-
тичної освіти та інформаційних 

технологій ЗІППО, звернув увагу 
учасників семінару на механізм 
використання сертифікатів базо-
вого і поглибленого рівня. Згідно 
з вимогами вищих навчальних за-
кладів абітурієнт подає сертифікат, 
в якому відображені результати  
базового і поглибленого рівня. 
Особливість полягає в тому, що за-
вдання базового рівня виконують 
всі учасники ЗНО з математики, 
а  завдання поглибленого рівня 
виконуються у додатковий час. За 
попередніми даними, поглиблений 
рівень ЗНО з математики вимага-
ють, згідно з Правилами прийому, 
незначна кількість ВНЗ. 

Про проведення державної під-
сумкової атестації з математики 
в 9 і 11 класах загальноосвітніх 
навчальних закладів та актуальні 
питання проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання навчаль-
них досягнень учнів у 2014/2015 
навчальному році учасникам се-
мінару розповіла Петечук К.М., 
методист кабінету методики ви-
кладання природничо-матема-
тичних дисциплін Закарпатського 
інституту післядипломної педаго-
гічної освіти. Катерина Михайлівна 
закцентувала увагу на тому, що 
державна підсумкова атестація з 
математики і зовнішнє незалежне 
оцінювання навчальних досягнень 
учнів проводяться  в рамках закону 
України «Про загальну середню 
освіту». На сьогоднішній день 
дані питання частково виствітлені 
у листі Міністерства освіти і науки 
України №1/9-21 від 20.01.2015 
року «Про деякі питання про-
ведення державної підсумкової 
атестації та зовнішнього неза-
лежного оцінювання у 2014/2015 
навчальному році». 

Петечук В.М. підбив підсумки 
навчально-практичного семінару, 
а присутні учасники подякували за 
надані рекомендації та навчання 
щодо підготовки школярів до ЗНО, 
проведення державної підсумкової 
атестації з математики.

Катерина Петечук, 
методист кабінету мето-

дики викладання природничо- 
математичних дисциплін ЗІППО
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

У лютому в Закарпатському 
угорському інституті ім. 
Ференца Ракоці ІІ, за спри-

яння працівників Закарпатського 
інституту післядипломної педаго-
гічної освіти, відбувся Міжнарод-
ний науково-методичний семінар 
«Розвиток компетентностей дітей 
в дошкільному навчальному за-
кладі».

Берегівська філія ЗІППО іні-
ціювала та організувала про-
ведення заходу, а фінансову 
підтримку надали Закарпатське 
угорськомовне товариство та 
Міжнародний благодійний фонд 
ім. Бетлена Габора (Угорщина). 
Учасниками семінару були по-
над 70 керівників, вихователів 
дошкільних закладів області з 
мовами навчання національних 
меншин, працівники районних 
та міських методичних кабінетів. 
У роботі семінару також взяли 
участь Михайло Басараб, за-
ступник директора з питань з 
науково-дослідної роботи та 
міжнародної діяльності ЗІППО 
та Ольга Романчак, методист 
кабінету дошкільної, початкової 

та інклюзивної освіти 
ЗІППО.

З вітальним сло-
вом до учасників на-
уково-практичного 
семінару звернулися 
Ілдико Орос, прези-
дент Закарпатського 
угорського інституту 
ім.Ференца Ракоці ІІ і 
Йосип Шін, завідувач 
Берегівського філі-
алу Закарпатського 
інституту післяди-
пломної педагогічної 
освіти.

Імре Ліпчеі, декан 
факультету педаго-
гіки інституту ім.Гал 
Ференца (м.Сорвош, 
Угорщина), кандидат 
педагогічних наук, 
розповів учасникам 
про розуміння по-
няття компетенції, 
зробивши екскурс від Лісабону 
до сьогодення з ключовими ком-
петенціями. 

Бейла Габода, методист Бере-
гівської філії ЗІППО, акцентував 

увагу на застосуванні методу 
проектів у розвитку компетент-
ності дітей.

Актуальними, змістовними 
були виступи та доповіді на-
уково-педагогічних працівників 

Закарпатського угорського педа-
гогічного інституту ім.Ференца 
Ракоці ІІ.

Маргарита Кейс, доцент ка-
федри філології, наголосила 
присутнім, що розповідати дітям 

казки потрібно щодня та 
розкрила роль народної 
казки у розвитку осо-
бистості у дошкільному 
вихованні.

Емок е  Бергхаур , 
старший викладач кафе-
дри педагогіки і психоло-
гії, окреслила нові пер-
спективи застосування 
психології на основі на-
укових досліджень.

Єва Габода, стар-
ший викладач кафедри 
педагогіки і психології, 
вела мову про розви-
ток компетенцій у до-
шкільному вихованні 
та формуванні профе-
сійної компетенції пе-
дагогічних працівників 
дошкільних навчальних 
закладів із застосуван-
ням відповідних про-
грам.

Гогола Іштван, психолог угор-
ської гімназії м. Бергова, презен-
тував педагогіку переживань та 
методику розвитку особистих та 
соціальних навичок.

ОБЛАСНИЙ 

СЕМІНАР ШКІЛЬНИХ 

БІБЛІОТЕКАРІВ
Нещодавно в Закарпатському 

інституті післядипломної педаго-
гічної освіти відбувся інструктивно-
методичний семінар методистів 
та голів методоб’єднань шкільних 
бібліотекарів області з питань ро-
боти бібліотек.

Учасники обговорили впрова-
дження платформи Репозитарію 
навчального контенту «Локандо» 
для конкурсного відбору та дер-
жавного замовлення шкільних 
підручників у практику роботи 
загальноосвітніх навчальних за-
кладів області.

Методист кабінету координацій-
но-методичної діяльності ЗІППО 
Турок К.Ю. ознайомила учасників 
семінару з правилами роботи на 
сайті з відбору підручників. Катери-
на Юріївна наголосила, що інструк-
тивні матеріали створено у формі 
презентацій, що дає можливість 
отримати відповіді на запитання, 
які виникають у користувачів. 

Учасники отримали інформацію 
щодо внесених змін до Положення 
про проведення атестації праців-
ників підприємств, установ і орга-
нізацій та закладів галузі культури 
(наказ Міністерства культури від 
13.06.2013 р. №517).

Значну зацікавленість присутніх 
викликало практичне заняття з 
методистом кабінету методики ви-
кладання природничо-математич-
них дисциплін ЗІППО Шаркадій І.В. 
щодо впровадження у практику ро-
боти методичної служби шкільних 
бібліотек області інтернет-техноло-
гій. Зокрема, з метою поширення 
інформації з бібліотечної справи 
в Україні, впровадження досвіду 
роботи кращих бібліотек продо-
вжено роботу над наповненням й 
удосконаленням «Сайту шкільних 
бібліотекарів Закарпаття».

У роботі семінару взяла участь 
Когутич К.Г., методист обласного 
методичного центру при департа-
менті освіти і науки Закарпатської 
облдержадміністрації.

ПЕРШЕ  ЗАСІДАННЯ  ОБЛАСНОЇ  ШКОЛИ  МУЗИЧНИХ  КЕРІВНИКІВ  ДНЗ
12 лютого на базі НВК «Пролісок» м. Ужго-

рода розпочала свою роботу Обласна школа 
музичних керівників дошкільних навчальних 
закладів. Відрадно, що кафедра суспіль-
но-гуманітарної та етико-естетичної освіти 
Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, науковим керівником якої 
є досвідчений науковець і педагог, відмінник 
освіти України, член Національної Ліги укра-
їнських композиторів, канд. пед. наук, доктор 
філософії (PhD), завідувач Марія Баяновська, 
ініціювала створення Школи, яка допома-
гатиме музичним керівникам виховувати у 
малечі любов до України, своїх рідних, друзів, 
збагачувати й емоційно забарвлювати мову, 
сприятиме розвиткові музичних здібностей.

Марія Жабляк, координатор Школи, ст. викл. 
кафедри суспільно-гуманітарної та етико-есте-
тичної освіти ЗІППО, відмінник освіти України, 
учитель-методист, відкриваючи засідання, по-
бажала учасникам позитивних емоцій, гарного 
настрою та ознайомила з програмою. 

Обласна школа музичних керівників ДНЗ 
має на меті сприяти вирішенню актуальних 
проблем музичної педагогіки у дошкіллі, під-
вищувати фаховий рівень музичних керівників 
ДНЗ шляхом організації різних форм і видів 
музично-педагогічної діяльності, упроваджен-
ням інноваційних технологій у зміст музичної 
діяльності ДНЗ.

Спеціалізований навчально-виховний комп-
лекс «ЗОШ І ступеня – ДНЗ» з поглибленим 
вивченням англійської мови «Пролісок», де 
проводилося перше заняття Школи, на сто від-
сотків укомплектований сучасними технічними 
засобами навчання. 

Директор цього комплексу – Тетяна Різак, 
спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, 
презентувала учасникам напрацювання та 
здобутки педагогічного колективу, ознайомила 
з історією закладу.

Квінтесенцією роботи Обласної школи ста-
ло музичне заняття «Чарівний світ музики», 
яке провела Алла Товт, музичний керівник 
спеціалізованого навчально-виховного комп-
лексу «ЗОШ І ступеня – ДНЗ» з поглибленим 
вивченням англійської мови «Пролісок», спе-
ціаліст вищої категорії, вихователь-методист. 

В обговоренні музичного заняття взяли 
участь Ольга Романчак, методист кабінету 
дошкільної, початкової та інклюзивної освіти 
ЗІППО, спеціаліст вищої категорії, вихова-
тель-методист; Мар’яна Гулянич, музичний 
керівник ДНЗ № 33 м. Ужгорода; Любов Янкес, 

музичний керівник ДНЗ 
№ 2 м. Ужгорода; Леся 
Киричук, керівник ме-
тодичного об’єднання 
музичних керівник ДНЗ 
м. Ужгорода, спеціаліст 
вищої категорії, вихова-
тель-методист ДНЗ № 
20 м. Ужгорода; Ната-
лія Брухаль, заступник 
директора СНВК «ЗОШ 
І ступеня – ДНЗ» з по-
глибленим вивченням 
англійської мови «Про-
лісок», спеціаліст вищої 
категорії, старший учи-
тель; Марія Баяновська, 
завідувач кафедри сус-
пільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти 
ЗІППО; Марія Жабляк, 
ст. викл. кафедри сус-
пільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти 
ЗІППО.

Марія Баяновська 
у своєму виступі на-
голосила на виховному 
потенціалі музичних 
занять у дошкільному 
навчальному закладі, 
зазначивши вагомість впливу музики на фор-
мування духовного начала дитини.

Марія Жабляк розповіла учасникам про про-
відні педагогічні принципи та основні вимоги до 
організації музичних занять. Торкнулася про-
блеми використання музичними керівниками 
CD та фонограм на музичних заняттях та під 
час проведення розваг, свят, конкурсів.

Ольга Романчак акцентувала увагу присут-
ніх на основних вимогах щодо використання 
ІКТ у навчально-виховному процесі сучасного 
дошкільного навчального закладу.

Про особливості організації музичних за-
нять та розваг у різних вікових групах вела 
мову Леся Кирильчук. 

Учасники запропонували створити творчу 
групу музичних керівників ДНЗ м. Ужгорода 
у складі: Алла Товт, музичний керівник НВК 
«Пролісок», спеціаліст вищої категорії, вихо-
ватель-методист; Леся Кирильчук, музичний 
керівник ДНЗ № 20 м. Ужгорода, спеціаліст 
вищої категорії, вихователь-методист; Тетя-
на Шестакова, музичний керівник ДНЗ №1                  

м. Ужгорода, вихователь-методист; Інга Клиць-
ко, музичний керівник ДНЗ № 19 м. Ужгорода, 
спеціаліст вищої категорії; Тетяна Острова, 
музичний керівника НВК «Престиж», спеціаліст 
І категорії. 

Головою творчої групи схвалено Марію 
Жабляк.

Домінантним акордом завершення першо-
го заняття стало вручення Аллі Товт подяки 
від Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти.

Учасникам Школи на електронних носіях роз-
дали методичні матеріали щодо упровадження 
ІКТ на музичних заняттях, а саме: розробка 
музичного заняття «Чарівний світ музики» з ви-
користанням ІКТ для середньої групи та добірка 
музичного репертуару (підготували – Марія 
Жабляк, ст. викладач кафедри суспільно-гума-
нітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО та 
Алла Товт, музичний керівник спеціалізованого 
навчально-виховного комплексу «ЗОШ І ступе-
ня – ДНЗ» з поглибленим вивченням англійської 
мови «Пролісок»).
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ВІД ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ – ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНЯ

Наприкінці лютого у стінах 
Хустського районного мето-
дичного кабінету (завідувач 

Юлія Прокопів) проведено семі-
нар учителів хімії «Від творчого 
вчителя – до розвитку творчого 
потенціалу учня».

Креативна педагогіка прагне 
ненастирливо, вміло направляти 
розвиток талановитих дітей, надати 
їм можливість повною мірою роз-
крити та реалізувати свої здібності. 
Таке навчання перетворює засво-
єння знань, умінь на захоплюючу 
мандрівку, пригоду, яка пов’язана 
з розкриттям секретів речовини, 
природи світу в цілому. Практичну 
цінність, значущість здобутих у 
дослідженнях знань учні усвідом-
люють, застосовуючи їх для про-
ектування технологій виробництва. 

Досвідом роботи з колегами 
поділилася Віра Кривська, учитель 
хімії Заломської ЗОШ І-ІІ ст., яка 
акцентувала увагу присутніх на 
необхідності нового креативного 
підходу до викладання хімії, в 
основі якого – пошукова діяльність 
учнів, що йдуть шляхами науково-
го дослідження до встановлення 
фактів, формування проблем, 

гіпотез і аж до їх вирішення та по-
яснення. 

Родзинкою семінару стало про-
ведення методистом РМК Вірою 
Браїла навчального тренінгу «Пор-
трет сучасного вчителя», який до-
поміг учасникам визначити ключові 
риси успішного та неуспішного пе-
дагога. Виконавши тест «Психоло-
гічний портрет учителя», педагоги 
змогли пізнати особливості взаємин 
«учитель – учень», рівень самоана-
лізу, визначити свій стиль організа-
ції навчально-виховного процесу. 

На семінарі проаналізовано 
результати участі школярів райо-
ну у ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з хімії, ви-
значено шляхи щодо підвищення 
ефективності роботи педагогів з 
обдарованими учнями.

Учасники семінару переконані, 
що тій людині легше усвідомити 
свої сильні та слабкі сторони й 
повною мірою реалізувати свій 
творчий потенціал, яка здатна бути 
об’єктивною і критичною не тільки 
до своїх учнів, а й до себе самої.

Маріанна Горват,
учитель хімії

Кривської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Хустського району

МУЗИКА  ВІДКРИТОГО  СЕРЦЯ

У дні вшанування 
р ічниц і  пам ’ят і 
подвигу учасни-

ків Революції гідності 
та увічнення пам’яті 
Героїв Небесної Сотні 
в Яроцькій ЗОШ І-ІІ ст. 
Ужгородської районної 
ради Закарпатської об-
ласті відбулося плано-
ве засідання районного 
методичного об’єднання 
вчителів музичного мис-
тецтва загальноосвітніх 
шкіл у формі семінару-
практикуму «Міжпред-
метні зв’язки на уроках 
музичного мистецтва», 
яким керувала Штефа-
нець Марина, методист 
Ужгородського РМК Ужго-
родської райдержадміні-
страції.

Учасників семінару 
гостинно привітав Сег 
Іван, директор Яроцької 
ЗОШ І-ІІ ст., котрий наголосив на 
тому, що семінар проводиться в 
дні увічнення великої людської, 
громадянської і національної 
відваги, самовідданості. Він 
ознайомив присутніх з концеп-
цією розвитку школи в складних 
соціально-економічних умовах.

Квінтесенцією семінару-прак-
тикуму став відкритий урок з 
музичного мистецтва у 7-му класі 
за актуальною темою «Музика 
відкритого серця», який про-
вела Васько Оксана, учитель 
музичного мистецтва Яроцької 
ЗОШ І-ІІ ст. Вона акцентувала 
увагу учнів та присутніх на тому, 
що це урок духовної музики, на 
якому інтегруються музичні зна-
ння, вміння, навички зі знаннями 
біблійної історії та християнської 
етики. «Духовна музика, – зазна-
чила вчитель, – народжується 
в серці, плине з нього і здатна 
відкривати серця всіх, хто її чує, 
слухає, сприймає».

На перших хвилинах уроку 
прозвучав уривок з пісні-молитви 
до Божої Матері за перемогу до-
бра над злом. Запалена свічка 

біля образів Ісуса Христа і Божої 
Матері символізувала і скорботу 
за тими, хто відстоював права 
і свободи людини, європейське 
майбутнє України на Майдані Не-
залежності і Світло, як перемогу 
над пітьмою – злом. До цього 
закликали також і мудрі вислови: 
«Люби ближнього свого, як само-
го себе», «Стережися злого, чини 
добро», «Ми завжди повинні не-
сти іншим світло любові».

Одним із завдань, яке вису-
валося перед учнями на уроці, 
– навчитися розрізняти добро від 
зла засобами духовної музики, 
«виростити» Дерево Добра та 
згадати нехороші вчинки, за-
писати їх на аркуші паперу та 
опустити в скриньку покаяння. 
Під час розучування пісні «Си-
нові» (сл. В.Симоненка, муз.                                   
А.Пашкевича) у класі панувала 
емоційно піднесена атмосфера, 
присутнім наверталися на очі 
сльози від змісту та мелодики 
пісні. Зворушені присутні разом 
з учнями тихенько співали: «Ви-
ростеш ти сину, вирушиш в до-
рогу…», згадуючи тих матерів, 
які і сьогодні проводжають своїх 

синів захищати рідну землю від 
загарбників. Патріотично звучало 
«Все на світі можна вибирати 
сину, вибрати не можна тільки 
Батьківщину».

В обговоренні відкритого уроку 
взяли участь – Желізняк Василь, 
учитель музичного мистецтва 
Пацканівської ЗОШ І-ІІ ст. Ужго-
родської районної ради, Рендер 
Ярослава, учитель музичного 
мистецтва Концівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Ужгородської ради, Булина 
Віталія, учитель музичного мис-
тецтва Лінцівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
Бурин Марина, учитель музич-
ного мистецтва Худлівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Ужгородського району, 
Андрейчик Людмила, учитель 
музичного мистецтва Середнян-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської 
районної ради та інші. Зокрема, 
під час аналізу уроку Василь 
Желізняк з болем у серці згадав 
Героїв Небесної Сотні, підкрес-
лив актуальність духовної му-
зики в духовно-моральному та 
естетичному вихованні молодої 
генерації. Рендер Ярослава ви-
словила думку про те, що такі ін-
тегровані уроки музики, біблійної 

історії, християнської ети-
ки є ефективними у плані 
формування духовного 
світу підлітків. Булина Ві-
талія відзначила, що урок 
від початку до кінця з усіма 
його структурними компо-
нентами був пронизаний 
глибокою духовністю му-
зичних творів. Присутніх 
вразило і формулювання 
творчих завдань: намалю-
вати Дерево Добра своєї 
життєвої дороги, знайти в 
Біблії притчу про дерево і 
світильник. 

Спеціально запроше-
ний гість семінару-прак-
тикуму – Баяновська М.Р., 
завідувач кафедри сус-
пільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти 
Закарпатського інституту 
післядипломної педагогіч-
ної освіти, канд.пед.наук, 
доктор філософії (PhD), 

доцент, член Національної Ліги 
українських композиторів подяку-
вала учням і вчителю за виконану 
пісню «Молитву дитяти» (сл. Юлії 
Драгун, муз. Марії Баяновської). 
Як науковець, зазначила, що урок 
проведено на високому методич-
ному рівні. В аналізі уроку вона 
вказала на провідні змістові лінії 
– вплив духовної музики на фор-
мування духовного потенціалу 
особистості; музичний розвиток 
особистості підлітка засобами 
духовних творів; інтеграцію му-
зичних, біблійних знань та знань 
християнської етики, що ефек-
тивно впливають на збагачення 
духовного світу учнів.

Доцент Баяновська Марія 
запропонувала обговорити її 
пропозицію про включення пісні 
«Пливе кача по Тисині» до ви-
вчення в шкільній програмі з 
музичного мистецтва, оскільки 
цей твір став широко відомим в 
Україні ще 2014 року під час подій 
Революції Гідності. Сьогодні його 
вважають неофіційним гімном-
реквіємом за невинно убієнною 
Небесною Сотнею.

Другий запрошений гість уроку 
– Граб Марія, завідувач Баранин-
ського ДНЗ та музичний керівник 
цього закладу, під час аналізу 
відкритого уроку запропонувала 
своє виконання пісні «Молитва 
дитяти» (муз. Марія Баяновської) 
з використанням шумових, удар-
них музичних інструментів, які 
сприяють формуванню в учнів 
художнього образу цієї пісні, та 
підтримала пропозицію Марії 
Баяновської.

Стало доброю традицією, що 
відкритий урок доповнюється ви-
ховними заходами.

Виховний захід «Тепло єдиної 
родини» став вдалим продо-
вженням згаданого вище уроку. 
Гливка Наталія, педагог-орга-
нізатор цієї школи, наголосила 
на тому, що родинне виховання, 
яке базується й на християнських 
традиціях, звичаях і обрядах, є 
пріоритетним напрямом виховної 
роботи в школі, акцентувала ува-
гу присутніх на вагомості у цей 
складний для країни і кожної сім’ї 
час об’єднатися в єдину родину, 
адже сім’я – школа, церква – село 
Ярок – це одна єдина родина.

Учні поділилися теплом своїх 
сердець і запалили вогник Добра, 
Віри і Надії в те, що в Україні на-
стане Мир.

Присутнім надовго запам’я-
тається інсценівка біблійної іс-
торії «Стрітення Господнє».

У підсумку роботи районного 
методичного об’єднання вчителів 
музичного мистецтва Штефанець 
Марина відзначила високу орга-
нізацію, методичну насиченість 
та глибоку змістовність прове-
деного відкритого уроку «Музика 
відкритого серця» та виховного 
заходу «Тепло єдиної родини».

Баяновська Марія, 
завідувач кафедри суспільно- 

гуманітарної 
та етико-естетичної освіти 

ЗІППО
Штефанець Марина, 

методист Ужгородського РМК 
Ужгородської 

райдержадміністрації
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Новини Хустського району

ІЗ КОЛЬОРОВОГО СЛОВА
СКЛАДАЄТЬСЯ МОВА
У лютому на базі Копашнівського ДНЗ Хустського району від-

булося засідання районного методичного об’єднання вихователів 
молодших та старших груп „Розвиток комунікативних здібностей 
дітей засобами зв’язного мовлення”.

Кір’янова В.Ф., методист РМК, у своєму виступі-презентації 
„Сучасні інноваційні підходи щодо забезпечення оптимальних умов 
навчання дошкільників. Метод ТРВЗ” закцентувала увагу на мето-
дах навчально-мовленнєвої діяльності дошкільників, які необхідно 
використовувати у роботі ДНЗ району. 

Творчими здобутками щодо формування комунікативних навичок 
дітей поділилася Фанта С.І., голова РМО. З даного питання пере-
глянуто презентацію. 

Вихователь старшої групи Хланта Н.І. провела цікаве заняття 
«Мандрівка в королівство Ввічливості та Доброти», вихователь-
методист молодшої групи Кострець О.Ю. – «Подорож до зимового 
лісу». 

Цікаво проведено тренінг „Професійно-значущі якості особис-
тості педагога дошкільного закладу”. 

Також розглянуто питання щодо використання методів ТРВЗ для 
розвитку творчої уяви дитини та активізації її мови, моделей в ро-
боті з формування зв’язного мовлення, дидактичних ігор для дітей 
дошкільного віку. Своїми напрацюваннями та досвідом ділилися 
вихователі кожного закладу.

На засіданні м/о педагоги поповнили та удосконалили знання 
стосовно методів навчання дітей з мовленнєвого спілкування, 
отримали методичні рекомендації щодо впровадження інновацій-
них технологій в практику роботи дошкільних навчальних закладів. 

В. Петечел, 
вихователь Сокирницького ДНЗ

ВІД МЕТОДИКИ ДО ПРАКТИКИ

На  с у ч а с н о -
му етапі все 
більше уваги 

приділяється пошуку 
перспективних під-
ходів до вирішення 
проблеми гуманіза-
ції процесу вихован-
ня, стимулювання 
пізнавальної актив-
ності учнів, накопи-
ченню досвіду їхньої 
творчої діяльності. 
У реалізації цього 
складного процесу 
важлива роль на-
лежить мистецтву, 
що допомагає ді-
тям глибше пізнати 
себе, свій внутрішній 
світ, спонукає до са-
мовдосконалення. 
Саме тому виникає 
необхідність звернути увагу на 
пошук цікавих ідей, нових шляхів 
використання інноваційних техно-
логій на уроках художньо-естетич-
ного циклу.

Для зростання якісного рівня 
компетенції педагогів 18 лютого в 
районному методичному кабінеті 
відділу освіти Хустської РДА (за-
відувач Прокопів Ю.М.) проведено 
семінар «Упровадження в практи-
ку роботи вчителів художньо-есте-
тичного циклу інноваційних форм 
та методів».

Методист Андьол О.Ю. озна-
йомила учасників з різновидами 
інноваційних технологій, їхніми 
концептуальними положеннями, 
особливостями змісту й мето-
дики; найбільш ефективними 
методами й прийомами роботи 
з учнями у процесі викладання 
художньо-естетичних дисциплін. 
Зокрема, Олена Юріївна наголо-
сила на застосуванні інновацій, 
які оптимізують навчально-ви-
ховний процес, допомагають ор-

ганізувати самостійну пізнаваль-
но-творчу діяльність, сприяють 
художньому розвитку школярів: 
проектних, інтерактивних, муль-
тимедійних, ігрових технологій 
та технології проблемного на-
вчання.

Цікавим продовженням семі-
нарського заняття був майстер-
клас із музичного мистецтва «Ме-
тодика розучування пісні (В. Дро-
ботенко «Колискова майбуття», 6 
клас)”, проведений Химишинець 
М.Д., учителем Липецькополян-
ської ЗОШ І-ІІІ ст., головою район-
ного методичного об’єднання.

Цікавою і змістовною була пре-
зентація досвіду роботи Локотош 
Л.А., учителя образотворчого 
мистецтва Вишківської ЗОШ І-ІІІ 
ст. №1, переможця І (районного) 
та лауреата ІІ (обласного) турів 
конкурсу «Учитель року – 2015» 
у номінації «Образотворче мис-
тецтво», та перегляд відео май-
стер-класу «Вишивка. Імітація 
рушника».

Присутні поділилися досві-

дом із питань використання 
комп’ютерних технологій та інтер-
нет-ресурсів на уроках художньої 
культури. Напрацювання вчителів 
укотре довели, що інноваційні 
технології на уроках художньо-
естетичного циклу сприяють фор-
муванню в учнів високого рівня ак-
тивності в навчально-пізнавальній 
діяльності, створенню умов для 
самостійного набуття школярами 
мистецьких знань, умінь та на-
вичок.

Учасники семінару, підбиваючи 
підсумки, наголосили, що потрібен 
урок, побудований на інноваційних 
технологіях, який має стати засобом 
створення навчально-виховного 
простору, де учневі буде комфорт-
но. Учителі переконалися, що успіху 
під час викладання художньо-есте-
тичних  дисциплін можна досягти 
за умови власної наполегливості, 
формування необхідних компетент-
ностей та самовдосконалення.

М.Прокоп,
учитель музичного мистецтва

Кошелівської ЗОШ І-ІІ ст.

ВІДБУЛОСЯ  ЗАСІДАННЯ  ШКОЛИ  МОЛОДОГО  ВЧИТЕЛЯ  БІОЛОГІЇ  Й  ХІМІЇ

Систематична робота з молодими спеціалістами 
спрямована на забезпечення вдосконалення всіх 
компонентів готовності вчителя до навчально-

виховної діяльності, у результаті чого зростає рівень її 
ефективності.

На базі Хустської районної станції юних натуралістів 
проведено засідання Школи молодого вчителя біології 
та хімії «Розвиток пізнавальних здібностей школярів на 
уроках та у позакласній роботі».

Своїми педагогічними знахідками з учасниками зі-
брання поділилися Світлана Пацкан та Тетяна Ковач, 
учителі біології Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, наго-
лосивши на тому, що учитель – не той, хто вчить, а той, 
у кого вчаться. Практикум «Аналіз та самоаналіз уроку. 
Заняття гуртка» допоміг учасникам зібрання набути на-
вичок ґрунтовного самоаналізу уроку. 

Віра Браїла, методист РМК, та Любов Пригара, го-
лова РМО учителів біології, ознайомили присутніх із 
технологією case-study. Кейс-метод як засіб формування 
комунікативної компетентності може використовуватися 
як у виховній практиці, так і під час вивчення будь-якого 
предмета, враховуючи специфіку та навчальні цілі, які 
ставить педагог.

У майбутньому успішність роботи з кейсом залежати-
ме від ціннісно-смислових уявлень молодих фахівців про 
роль педагога у становленні міжособистісних і групових 
контактів.

Учасники засідання активно включилися у ділову гру, 
у ході якої визначали креативні методики формування 
іміджу сучасного вчителя. 

Школа молодого вчителя спонукає до науково-по-
шукової роботи не лише молодих спеціалістів, а й тих, 
хто працює з ними. 

Світлана Пацкан, 
учитель біології Золотарівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів
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ТВОРЧА СКАРБНИЧКА ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНЩИНИ

Мистецтво – могутній засіб ви-
ховання, тому дуже важливо 
навчати дітей розуміти його, 

захоплюватися ним і висловлювати 
себе у творчості. Завдяки осягненню 
творів мистецтва діти проходять 
емоційну школу – виховання добрих 
почуттів, що може здійснити лише 
безкорислива любов педагога до 
учнів і предмета. 

Стимулювати цікавість до навко-
лишнього світу, повести доріжкою 
творчості, креативних рішень, сфор-
мувати художньо-ціннісні орієнтації 
– це суть і завдання роботи вчителя 
образотворчого мистецтва.

В.О.Сухомлинський казав, що 
гарний учитель – це людина, яка 
досконало володіє уміннями, при-
таманними тій чи іншій трудовій 
діяльності, майстер своєї справи. 
У Великоберезнянському районі 
досвідчені вчителі образотворчого 
мистецтва презентували свій досвід 
та надбання для молодих та менш 
досвідчених колег. Провівши майстер-
клас «Урок образотворчого мистецтва 
як засіб активізації дитячої творчості в 
умовах реалізації сучасних технологій 
навчання», педагоги розглянули цілий 
спектр найнеобхідніших методичних 
навиків учителя образотворчого мис-
тецтва: від планування навчального 
заняття, налагодження педагогічної 
взаємодії з учнями – до результату 
реалізованих завдань.

Педагоги, які виступили в ролі 

майстрів, презентували досвід вико-
ристання технік образотворчого мис-
тецтва: батик, малювання на сирому 
фоні: акварель+сіль, натюрморт. 

Залучивши учасників майстер-
класу до практичної роботи, педагоги 
продемонстрували, як розвивати піз-
навальну активність учнів, формувати 
інтерес до мистецтва, створювати 
атмосферу творчості на уроці, пра-
вильно організувати засвоєння ново-
го, оцінювати роботу кожного учня. 

Учасники ближче ознайомилися з 
технікою батик – розписом на тканині 
за допомогою барвників. Разом з 
Панько В.М., учителем Мирчанської 
ЗОШ І-ІІ ступенів, педагоги здійснили 
«історичний екскурс» щодо виник-
нення та розвитку техніки, а також 
виконали всі технологічні етапи виго-

товлення батику. Учителі продемон-
стрували власні та учнівські роботи, 
виконані цією технікою.

Гасич Надія Юріївна, учитель 
Ставненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, про-
вела майстер-клас «Зображення на-
тюрморту у теплому колориті». Свою 
роботу розпочала з історії виникнення 
натюрмору як жанру образотворчого 
мистецтва, продемонструвала кращі 
зразки виконання та поділилася до-
свідом написання натюрморту, роз-
кривши педагогічні секрети.

Учитель Великоберезнянської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Березанич Тетяна 
Юріївна показала одну з нетрадицій-

них технік «Малювання на сирому 
фоні: акварель+сіль». Педагоги 
ознайомилися з готовими виробами 
та навчилися їх створювати.

Створивши атмосферу творчості, 
учасники переконалися, що майстер-
клас як форма методичної роботи 
дає можливість розширити профе-
сійні знання та підвищити педагогічну 
майстерність, надає орієнтир для 
самоосвітньої діяльності.

Вікторія Попадич, 
методист 

Великоберезнянського РМК

У час впровадження Нового 
державного стандарту та 
пошуку нових шляхів для 

вирішення різноманітних освіт-
ніх проблем формування пред-
метних компетентностей на 
уроках суспільствознавчих дис-
циплін посідає чи не найперше 
місце. Ми спілкуємося в мережі 
Інтернет, використовуємо новіт-
ні засоби передачі інформації, 
але все ж таки обмін досвідом 
роботи – дієвий засіб для сти-
мулювання самоосвітньої діяль-
ності вчителів. Відкритий діалог, 
де педагоги готові поділитися 
власними напрацюваннями і по-
чути думку іншого – це підтвер-
дження бажання не зупинятися, 
іти далі, удосконалюватися.

Саме до такого висновку 
прийшли учасники районного 
семінару вчителів суспільноз-
навчих дисциплін, який від-
бувся на базі Волосянківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Організатори 
семінару-практикуму мали на 
меті ознайомити педагогів з 
особливостями проектування 
й методикою уроку в умовах 
оновлення змісту історичної 
освіти, поглибити знання вчите-
лів суспільних дисциплін щодо 
формування предметних ком-
петентностей в учнів на уроках 
історії, сприяти оволодінню при-
йомами оцінювання навчальних 
досягнень учнів в контексті 
компетентнісного підходу. Під 
час проведення семінару-прак-

тикуму педагоги опрацюва-
ли блок теоретичних питань. 
Зокрема, особливості уроків 
вступного та підсумкового уза-
гальнення за новою програмою 
з історії; компетентність учнів як 
результат навчальної діяльності 
на уроках суспільствознавчих 
дисциплін; оцінювання навчаль-
них досягнень учнів в контек-
сті компетентнісного підходу.

Щодо питань запровадження 
системи прийомів, методів і 
форм організації навчання, які 
можуть оптимально забезпечи-
ти компетентнісний результат 
навчання, перше місце посі-
дають активні та інтерактивні 
методи навчання. Використо-
вуючи такий підхід, учителі Во-

лосянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
поділилися досвідом роботи з 
проблеми. Куприч Марія Ярос-
лавівна провела урок-практи-
кум у 8 класі з історії України 
«Гетьманщина наприкінці XVII 
– на початку XVIIІ століття», на 
якому було продемонстровано 
формування предметних істо-
ричних компетентностей учнів 
за допомогою групових форм 
роботи, що допомагають фор-
мувати уміння і навички в учнів, 
зокрема: робота з історичними 
документами (інформаційно-
мовленнєва компетенція), робо-
та з відеовізуальним джерелом 
інформації щодо оцінки діяль-
ності Івана Мазепи (аксіологічна 
компетенція), порівняння вну-
трішньої та зовнішньої політики 
діяча (логічна компетенція).

Учитель представила досвід 
роботи з організації інтерак-
тивної взаємодії учнів у парах, 
групах на уроці історії з вико-
ристанням спеціальних методів 
і прийомів, що сприяє розвитку 
школяра як соціально адапто-
ваної та відповідальної особис-
тості через набуття ним історич-
них предметних компетенцій.

Учасники семінару взяли 
участь у майстер-класі з про-
блеми «Компетентність учнів 
як результат навчальної діяль-
ності на уроках суспільствоз-
навчих дисциплін» учителя 
Ружан Валентини Олексіїв-
ни, яка не тільки поділилася 
власними напрацюваннями з 

проблеми формування істо-
ричної предметної компетент-
ності, але й продемонструвала 
конкретні методичні прийо-
ми з методики викладання 
та технології навчання учнів.

Під час презентації педаго-
гічного досвіду вчитель охарак-
теризувала технологію досвіду 
з використанням мультимедій-
ного навчання, комп’ютерного 
моделювання та використання 
методу навчальних проектів, 
керуючись компетентнісно-орі-
єнтованим підходом на прикладі 
розробки тем з історії Украї-
ни у 7 класі. На етапі «Реф-
лексії» педагоги були залуче-
ні до дискусії за наслідками 
спільної діяльності майстра і 
слухачів, визначили завдання 
для саморозвитку, підійшли 
до висновку про формування 
індивідуальної програми само-
освіти й самовдосконалення.

На підсумковому етапі семі-
нару-практикуму вчителі роз-
робили методичні рекомен-
дації щодо умов реалізації 
компетентнісного підходу та 
склали алгоритм компетент-
нісно-зорієнтованого уроку з 
історії, врахувавши методичні 
та технологічні питання фор-
мування в учнів системи ком-
петентностей у навчанні пред-
метів суспільного спрямування.

Оксана Савко,
методист 

Великоберезнянського РМК

Новини Великоберезнянського району

ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИКИ УРОКУ ІСТОРІЇ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ
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Протягом лютого 2015 року районним ме-
тодичним кабінетом Хустської РДА (заві-              
дувач Ю. Прокопів) проведено ІІ (районний) 

етап конкурсу „Зимові фантазії” у номінаціях „Сні-
гові споруди” та „Новорічне диво власноруч”.

Мета конкурсу – забезпечення взаємодії між 
дошкільним закладом, початковою ланкою та 
сім’єю, виявлення й розвиток творчих здібностей, 
художньої креативності дітей, ініціативи та фантазії 
педагогів; створення колективної роботи на зимову 
тематику; моральна підтримка учасників АТО.

Організаторами конкурсу були В. Кір’янова та 
О.Андьол – методисти РМК. На розгляд журі 52 
освітні заклади району представили 128 автор-
ських та колективних творчих робіт учнів почат-
кової ланки ЗОШ, вихованців ДНЗ, педагогів та 
батьків: колажі, малюнки, аплікації, панорами, 
композиції на зимову тематику. Використано різні 
техніки: гратаж, імпасто, витинанка, квілінг, оригамі, 
декупаж.

Роботи відповідають темі, мають естетичний ви-
гляд, індивідуальні та неповторні у представленні 
образів навколишнього світу.

Журі визнало кращими спільну творчу роботу 
учнів початкової ланки Нижньоселищенської ЗОШ 
І-ІІІ ст. та вихованців ДНЗ, роботи учнів Рокосів-
ської, Велятинської, Кошелівської, Кривської, 
Липецькополянської, Липовецької, Вишківської 

№1, Ізянської ЗОШ І-ІІІ ст. та Заломської ЗОШ І-ІІ 
ст.; вихованців Рокосівського, Крайниківського, 
Стеблівського, Олександрівського, Вишківського, 
Золотарівського, Кошелівського, Липчанського, 
Нанківського, Боронявського, Яблунівського, 
Данилівського ДНЗ та короткотривалої групи 
Нижньобистрівської ЗОШ І-ІІ ст. – інтернату.

Оригінальністю й неповторністю відзначають-
ся творчі роботи: „Казкові візерунки зими”, „Ла-
пландія”, „Зимова казка”, „Серед зимової краси”, 
„Зимова феєрія”, „У селі я сама краща, сама 
гонорова”, „З Україною в 
серці”, „Зима за вікном”, 
„Ангел” та інші.

З метою моральної під-
тримки учасників АТО робо-
ту педагогів та вихованців 
Нижнього Селища „Солодкі 
мрії про мир” (керівники 
– Хмара Л.Д. та Гелебан 
Т.М.) відправлено до Му-
качівського військового 
шпиталю.

За підсумками проведе-
ного ІІ (районного) етапу 
конкурсу переможці наго-
роджені грамотами відділу 
освіти Хустської РДА.

С. Габорець,
учитель початкової ланки

Липецькополянської
ЗОШ І-ІІІ ст.

Хустського району

НОВІ  ЗДОБУТКИ  ЮННАТІВ  ЗАКАРПАТТЯ

У лютому на базі На-
ціонального еколо-
го-натуралістичного 

центру учнівської молоді 
проходили фінальні етапи 
ХІ Всеукраїнського конкурсу 
юних зоологів і тваринників 
та Всеукраїнського конкурсу 
винахідницьких і раціоналі-
заторських проектів еколого-
натуралістичного напряму. 
Учасниками конкурсів стали 
учні загальноосвітніх шкіл, 
вихованці позашкільних та 
студенти вищих навчальних 
закладів, які пройшли перші 
(відбіркові) етапи конкурсів.

Мета конкурсів: підтрим-
ка дослідницько-експери-
ментальної діяльності учнів, 
які мають досвід дослід-
ницько-експериментальної 
роботи в галузях зоології 
та сільського господарства, 
природничих наук, розкриття 
їхнього наукового потенціалу та 
підготовка до активної участі у 
сучасному науково-технічному 
прогресі.

Всього у заходах взяло участь 
130 учасників: студенти, учні 
із 20 регіонів України. Нашу 
область пред-
ставляли юні 
натуралісти: Ку-
зіська Крістіна, 
учениця 7 кла-
су Верб’язької 
ЗОШ І – ІІ сту-
п е н і в  В о л о -
вецького райо-
ну, вихованка 
філії ЗОЕНЦ, 
натуралістич-
ної бази „Арні-
ка”; Рошинець 
Ярослав, учень 
9 класу Боро-
нявської ЗОШ 

І – ІІІ ступенів Хустського району, 
вихованець філії ЗОЕНЦ, натура-
лістичної бази „Нарцис”; Логойда 
Надія, учениця 10 класу Велико-
березнянської гімназії; Гречка 
Марія, Мадяр Вікторія, учениці 9 
класу, Баран Марія, Губаль Окса-
на, учениці 10 класу Кошелів-
ської ЗОШ І – ІІІ ступенів; Агоста          

Андріана, уче-
ниця 10 класу, 
Сікора Олеся, 
учениця 11 кла-
су Липчанської 

ЗОШ І – ІІІ ступенів, вихо-
ванці Хустської райСЮН.

Юннати Закарпаття за-
хищали науково-дослід-
ницькі роботи у різних сек-
ціях.

Всеукраїнський конкурс 
юних зоологів і тваринників:

- Секція „Зоологія”: Ку-
зіська Крістіна з роботою 
„Морфобіологічні особли-
вості полівки звичайної 
Воловецького району” (ке-
рівник Курах В.І.), Губаль 
Оксана представила ро-
боту „Нейтралізація не-
гативних впливів диких 

тварин на лісові 
та сільськогоспо-
дарські культури” 
(керівник Ковтун 
Є.Ю.), Логойда 
Надія підготува-
ла дослідницьку 
роботу „Фауна ка-
жанів Ужансько-
го національного 
природного пар-
ку. Видовий склад 
та поширення” 
(керівник Кужба 
А.Д.);

- Секція „Тва-
ринництво”: Ро-
шинець Ярослав 
захищав роботу 
„Технологія ви-
рощування риб-
ної продукції в 
повносистемно-
му рибоводному 
господарстві За-
карпатської ри-
боводної станції 
с. Бороняво” (ке-

рівник Буковецька Н.В.), Баран 
Марія з роботою „Визначення 
необхідної кількості кормів та 
біотехнічних споруд для зимової 

підгодівлі тварин в умовах Хуст-
ського лісництва Державного 
підприємства „Хустське лісове 
дослідне господарство” (керівник 
Ковтун Є.Ю.).

Всеукраїнський конкурс вина-
хідницьких і раціоналізаторських 
проектів:

- Секція „Сільськогосподар-
ське дослідництво та винахідни-
цтво”: Гречка Марія представила 
дослідницьку роботу „Комахи 
– шкідники малини і суниці Хуст-
ського району” (керівник Гречка 
І.І.), Мадяр Вікторія підготувала 
роботу „Біотехнології як основа 
інноваційного розвитку аграрного 
сектора” (керівник Шеверя Г.В.);

- Секція „Медицина та охо-
рона здоров’я”: Сікора Олеся з 
роботою „Вплив мийних засобів 
на організм людини та довкілля” 
(керівник Губаль Н.С.);

- Секція „Ресурси енергозбе-
реження та науки про Землю”: 
Агоста Андріана захищала робо-
ту „Дослідження джерельної води 
с. Липча” (керівник Губаль Н.С.).

Приємно, що юннати Закар-
паття гідно представили свої 
роботи і нагороджені Дипломами 
учасників. А Рошинець Ярослав 
і Логойда Надія посіли призові 
ІІІ місця.

Для учасників конкурсів про-
ведено три майстер-класи із 
презентації стендового захисту 
та патентно-інформаційних стан-
дартів.

Також юннати взяли участь 
у благодійній акції „Подарунок 
воїну”, яку організували педагоги 
Школи народних ремесел НЕНЦ.

О.Величканич,
завідувач відділу біології

та дослідницько- 
експериментальної роботи 

ЗОЕНЦ

ЗИМОВІ  ФАНТАЗІЇ
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«ЛЮБОВ,  ЯКА  ВСЕЛЯЄ  ВІРУ»

Недовготривалий,  але 
масштабний, з доволі ве-
ликою кількістю учасників 

проект із такою назвою завершив-
ся в Іршавському районі.

На чергові збори зібралися 
лідери учнівського врядування 
майже всіх освітніх закладів 
району разом із педагогами-ор-
ганізаторами. Ми успішно про-
вели флеш-моб «Серця в унісон» 
перед кінотеатром, створивши 
фігуру у вигляді серця, вигукува-
ли «Наші серця линуть до вас!» 
і «Повертайтеся з перемогою». 

Далі, вже у залі, голова ра-
йонної ради РУО «Лідер» Аріна 
Пацкан розповіла всім про свою 
поїздку на базу відпочинку на Во-
ловеччину заради участі у зльоті 
лідерів учнівського врядування 
Закарпатської і Луганської об-
ластей (про це є окремий допис 
на сайті РБДТ). 

Про важливість розвитку учнів-

ського врядування у районі, необ-
хідність активізації роботи з гро-
мадсько-патріотичного виховання 
наголосив колишній шкільний 
активіст В.А.Симканинець, лю-
дина, чиї лідерські якості допо-
магали йому у самоствердженні і 
кар’єрному рості, а нині – у керу-
ванні виконавчим органом району 
– Іршавською РДА. Він слушно 

зауважив, що лідер – це велика 
відповідальність, яка вимагає 
правильних вчинків, рішучості і 
довіри від ровесників.

І щойно Віктор Андрійович 
покинув залу, як до неї ввійшов 
боєць-доброволець із села Довге 
Михайло Боднар. Він прийшов 
на наше запрошення, аби через 
нього ми передали нашим бійцям 

на фронт «валентинки», які 
для них з любов’ю зробили 
вихованці гуртків РБДТ і 
райСЮТ та учні різних шкіл. 
Трохи поспілкувавшись, ми 
виконали цю почесну місію, 
і цим самим реалізували ще 
один підпроект, який тривав з 
26 січня, – «Валентинка для 
героя». Усі присутні оплеска-
ми проводжали бійця, який 
за кілька днів знову рушить 
на війну.

Взагалі весь проект мав 
романтично-патріотичну 
спрямованість, адже у пе-
реддень Дня святого Вален-
тина нам хотілося поєднати 
його любовні мотиви з да-

леко не простим сьогоденням. 
Влаштовані літературні читання 
«Все починається з любові» за 
участі учнів і вчителів підтверди-
ли, що це можливо. Любовна лі-
рика тісно переплелася з грома-
дянсько-патріотичною лірикою. 
Поезія, немов птаха, яка своїм 
крилом торкнулася кожного і не 

залишила байдужим нікого.
Літературні читання розпочала 

Віра Іванівна Глушко, заступник 
директора РБДТ, куратор РУО 
«Лідер», а продовжили учні та 
вчителі, автори власних творів та 
просто шанувальники римованого 
слова, які читали твори класиків 
української літератури та авторів 
молодих, твори яких можна зна-
йти тільки в мережі Інтернету. По-
ряд із любовною лірикою звучала 
й поезія патріотична. 

У супроводі чарівних мелодій 
лунали поетичні рядки про кохан-
ня та мужність, про ніжні почуття 
до коханої, коханого та підне-
сені зізнання в любові до рідного 
краю, до великої і прекрасної 
Батьківщини. Люди пройнялися 
тонкими почуттями, глибинними 
переживаннями… Емоцій ніхто 
не приховував.

День був дивовижним – він 
вмістив стільки подій! Але най-
головніше, – ми трішки більше 
зрозуміли, навіщо нам дана лю-
бов, – любов вселяє віру!

ПРИХОВАНА  НЕБЕЗПЕКА  СПАЛЮВАННЯ  СУХОГО  ЛИСТЯ  ТА  ТРАВИ

Щорічно, з приходом весни, на полях, 
пагорбах та вздовж доріг рухаються 
вогняні “фронти”, які знищують на 

своєму шляху все живе. Наслідки від спалю-
вання листя і сухої трави украй небезпечні. 
На превеликий жаль, ми рідко надаємо цьому 
ваги. 

При згорянні однієї тони рослинних за-
лишків у повітря вивільняється біля 9 кг мі-
крочастинок диму. До їх складу входять пил, 
окиси азоту, угарний газ, важкі метали і низка 
канцерогенних сполук. У тліючому без доступу 
кисню листі виділяється бензопрен, що здатен 
викликати у людини ракові захворювання. 
Окрім того, з димом у повітря вивільняються 
діоксини – одні з найотрутніших для людини 
речовин. 

Додаткова проблема полягає в тому, що з 
листям зазвичай горить і безліч різноманітного 
сміття, що суттєво посилює забруднення ат-
мосфери. При згоранні, наприклад, поліети-
ленового пакету, в повітря вивільняється до 
70 різноманітних хімічних сполук, більшість з 
яких отруйні для людини.

Окрім безпосередньої загрози людському 
здоров’ю, спалювання листя і сухої трави при-
зводить  до таких загроз:

1. У сухому листі згорають зимуючі корисні 
комахи. Їхня здобич – попелиці, лишаються 
зимувати на стадії яйця на гілках. Спалюючи 
листя восени ми створюємо умови для розви-
тку попелиць навесні.

2. Спалювання листя призводить до руйна-
ції ґрунтового покриву, адже безпосередньо 
вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоут-
ворюючі мікроорганізми. Крім того, вони гинуть 

і від утворюваних при горінні важких металів.
3. За нормальних умов, коли листя перегни-

ває, необхідні для розвитку рослин речовини 
повертаються в ґрунт. При згорянні ж утворю-
ється зола. Незважаючи на загальноприйняту 
думку, зола – дуже погане добриво і, таким 
чином, спалювання листя щороку призводить 
до все більшого збіднення ґрунту.

4. На природних ділянках і газонах вогонь 
знищує насіння і коріння трав’янистих рослин, 
пошкоджує нижні частини дерев і кущів та 
верхні частини їхнього коріння.

5. Знищення природної листяної підстилки 
призводить до збільшення в 2-4 рази промер-
зання ґрунту.

6. При спалюванні трави на присадибних 
ділянках або стерні на фермерських полях ви-
никає загроза перекидання вогню на природні 
ділянки, що веде, в свою чергу, до порушення 
законодавства і знищення диких рослин та 
тварин. Саме із спалювання стерні на полях 
починається більшість степових пожеж.

7. Аналогічним чином, існує загроза лісових 
пожеж і загоряння житлових будинків.

8. Якщо ведеться спалювання стерні на 
полях, через які проходять високовольтні лінії 
електропередач, – постає нова загроза. Дим 
і вогонь є напівпровідниками і за відповідних 
умов здатні стати причиною закорочення ЛЕП, 
що несе за собою руйнівні наслідки для цілих 
населених пунктів, промисловості,  регіонів.

9. Дим від вогнищ у туманні дні може утворю-
вати смог і на довго зависати у повітрі. В цьому 
випадку погіршується видимість на дорогах, 
що призводить до збільшення частоти ДТП, 
аварій. Окрім того, попадаючи у легені, смог 

викликає суттєве погіршення здоров’я людини.
10. Задимлені населені пункти використо-

вують для освітлення значно більше електро-
енергії.

За самовільне спалювання сухої рослин-
ності або її залишків передбачена адміністра-
тивна та кримінальна відповідальність. Такі дії 
несуть загрозу навколишньому середовищу 
та становлять небезпеку для життя людей. 
Частина перша статті 77 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення передбачає 
відповідальність за самовільне спалювання 
рослинності або її залишків, опалого листя у 
парках, скверах, інших зелених насадженнях 
без дозволу органів державного контролю у 
галузі охорони навколишнього природного 
середовища або з порушенням умов такого 
дозволу. 

Якщо ви бачите, що горить суха трава, 
– підпал має бути негайно припинений. Ми 
рекомендуємо негайно загасити полум’я під-
ручними засобами, а якщо це неможливо – 
викликати пожежних (101).

Найкращим щодо довкілля шляхом утилі-
зації опалого листя є компостування. Найцін-
нішою характеристикою компосту є великий 
вміст у ньому необхідних рослинам хімічних 
сполук. Щорічне прибирання листя в парках 
призводить за 20 років до 50%-го зниження 
приросту деревини. Те саме відбувається і на 
присадибних ділянках, у садах.

А.С. Треніна,
методист
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