
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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ІНТЕГРОВАНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ — КРОК ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Михайло Мотильчак, директор департамен-
ту освіти і науки Закарпатської ОДА, взяв 
участь у роботі освітянського засідання.

Тетяна Палько, директор Закарпатського ІППО, 
розпочала свій виступ із впровадження нових 
освітніх технологій, організації навчального про-
цесу керівних педагогічних кадрів 
та реалізації сучасних моделей 
інваріантної освіти, у т.ч. з ви-
користанням ІКТ. Започатковано 
кредитно-накопичувальну систему 
підвищення кваліфікації педагогіч-
них кадрів, тобто освіта впродовж 
життя. 

Окреслила різноманітні напрями 
діяльності в інсти-
туті: 

• підготовка та 
участь у наукових 
конференціях, кру-
глих столах, семі-
нарах регіонально-
го рівня; 

• вебінари (але 
ця форма робо-
ти, на превеликий 
жаль, не завжди 
вдається);

• розробки програм, посібників, рекомендацій, 
інструктивно-методичних листів, концепцій, по-
ложень, науково-методичний супровід роботи з 
керівними, дошкільними, позашкільними кадрами.

Упродовж 2014 року проведено 6 засідань Вченої 
ради. Тематика – різноманітна. Тетяна Василівна 
акцентувала увагу присутніх на тих положеннях, 
які затверджені Вченою радою:

• поширення узагальненого перспективного пе-
дагогічного досвіду;

• положення про стажування педагогічних та на-
уково-педагогічних працівників ВНЗ;

• положення про елементи кредитно-модульної 
системи;

• положення про екс-
пертну комісію Науково-
методичної ради.

Проведено 8 засідань 
наук ово -методично ї 
ради, де висвітлюва-
лися актуальні питан-
ня: особливості робо-
ти з обдарованою мо-
лоддю; впровадження 
здоров’язбережувальних 
технологій; забезпечення 

наступності змісту дошкільної почат-
кової освіти; схвалено 140 методичних 
розробок педагогічних працівників 
області.

Минулого року запроваджена екс-
периментальна діяльність регіональ-
ного рівня. Це такі експерименти:  
формування здорового способу життя 
учнівської молоді в ЗНЗ (ЗОШ № 12 
м. Ужгорода); естетизація виховного 

середовища школи як фактору формування емо-
ційної культури учнів (ЗОШ № 6 м. Мукачева); по-
глиблене вивчення української мови в 5-9 кл ЗОШ 
у класах з угорською мовою навчання (ЗОШ 34 
м. Берегова і Берегівського району); формування 
морально-духовного навчання шкільної молоді у 
СЗОШ №2 м. Ужгорода.

(Продовження на стор. 2)

Перспективи розвитку
методичної роботи

на Закарпатті

У червні у Закарпатському інституті піс-
лядипломної педагогічної освіти відбувся 
обласний методичний семінар завідувачів 
районних/міських відділів/управлінь освіти 
«Аналіз роботи районних/міських методка-
бінетів за 2014/2015 н.р.».

(Чит. на стор. 2)

Духовні провідники Закарпаття
ХХ – ХХІ століття:

проблеми епістемології

У червні в Закарпатському інституті піс-
лядипломної педагогічної освіти проходила 
Обласна науково-методична конференція 
«Духовні провідники Закарпаття ХХ – ХХІ 
століття: проблеми епістемології».

(Чит. на стор. 3)

У червні у Коблево Березанського району 
Миколаївської області відбувся семінар-
практикум «Використання інтегрованої 

освітньої технології в дошкільному навчальному 
закладі та загальноосвітній школі І ступеня: кроки 
до професійного зростання».

Захід проведено у рамках засідання ІІ Всеукра-
їнської авторської Школи інноватики професора 
Світлани Якименко.

Участь у заході взяли начальник відділу до-
шкільної освіти департаменту загальної серед-
ньої та дошкільної освіти МОН України Тамара 
Панасюк, методист сектора науково-методичного 
забезпечення змісту дошкільної освіти Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти Олена Низ-
ковська та представники обласних інститутів піс-

лядипломної освіти, методичних служб управлінь 
освіти, дошкільних та загальноосвітніх навчальних 
закладів із різних регіонів України.

Під час семінару-практикуму розглянуто на-

укові засади впливу інтегрованої особистісно-
орієнтованої освітньої технології на різні складові 
розвитку дошкільників та учнів початкової школи 
та проведено майстер-клас професора Світлани 
Якименко.

Методисти науково-методичного центру управ-
ління освіти м. Миколаєва Ірина Романюк та 
Людмила Деньговська презентували досвід ро-
боти з питань підготовки педагогічних працівників 
дошкільних навчальних закладів до інноваційної 
діяльності.

Усі учасники семінару-практикуму відмітили 
важливість інтегрованої освітньої технології в 
дошкільному навчальному закладі та загально-
освітній школі І ступеня не тільки для розвитку ді-
тей, але й для професійного зростання педагогів.

ЗАКАРПАТСЬКИЙ  ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  ОСВІТИ  ЗВІТУЄ

ІХ Всеукраїнська
Школа методичного досвіду 

24-27 червня у приміщенні конференц-
зали пансіонату «Вінниця» (с. Коблеве 
Березанського району Миколаївської обл.) 
відбулася ІХ Всеукраїнська Школа методич-
ного досвіду.

(Чит. на стор. 4)

У Закарпатському ІППО відбулося розширене засідання Вченої ради, де директор Те-
тяна Палько звітувала про виконання плану роботи закладу на 2014 рік та перспективи 
розвитку на майбутнє 

Співпраця
логопеда та батьків

Ефективність логопедичного супроводу 
дітей молодшого віку залежить від творчої 
співпраці вчителя-логопеда з батьками, 
уміло налагоджених професійних та осо-
бистісних стосунків.

(Чит. на стор. 5)
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У Закарпатському інституті післядипломної педа-
гогічної освіти відбувся обласний методичний 
семінар завідувачів районних/міських відділів/

управлінь освіти «Аналіз роботи районних/міських 
методкабінетів за 2014/2015 н.р.».

Розпочала роботу заходу Тетяна Палько, директор 
Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, яка запропонувала 
провести звітування у формі полілогу, роз-
повівши про родзинки, новинки, здобутки, 
творчі надбання та перспективи у роботі 
методкабінетів та педагогічної громади 
району та міста. 

Тетяна Василівна наголосила, що серп-
неві конференції освітян 
краю цьогоріч відбувати-
муться в кілька етапів: 
11, 13, 17, 19 серпня. 
Вона звернула увагу на 
роботу з керівними ка-
драми і запропонувала 
започаткувати на курсах 
підвищення кваліфікації 
майстер-класи з навчан-
ня проведення педаго-
гічних рад, залучивши 
директорів – учасників 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації 
«Директор школи».

Іван Лазар, завідувач кабінету координаційно-ме-
тодичної діяльності ЗІППО, наголосив, що лише тісна 
співпраця методичних кабінетів із загальноосвітніми 
навчальними закладами дасть вагомі результати у 
подальшому. Він звернув увагу присутніх на останні 
номери журналу «Освіта Закарпаття», акцентуючи 
на публікаціях, розміщених на сторінках видання. 

Іван Васильович повідомив, що завідувачам метод-
кабінетів потрібно активніше поширювати передовий 
педагогічний досвід, висвітлювати творчі доробки та 
новаторські ідеї, подаючи матеріали до редколегії 
журналу. 

Учасники отримали CD «Підсумки Всеукраїнських 
учнівських олімпіад у 
Закарпатській облас-
ті (2014/2015 н.р.)», 
де розміщені звіти, 
порівняльні таблиці, 
зроблено чіткий ана-
ліз результатів. 

Виступаючі ділили-
ся думками щодо пра-
вильного планування 
роботи методкабінету 
(на навчальний чи 

календарний рік); планування орга-
нізації підвищення фахової освіти 
та кваліфікації в районі; формування 
професійної культури; експертної 
оцінки якості освіти; вивчення апро-
бації педагогічного досвіду; коорди-
нації діяльності шкільних методичних 
кабінетів; інформаційно-видавничої 
діяльності тощо.

Жвава дискусія, яка розгорнулася навколо обгово-
рення проекту Закону України «Про освіту», довела, 
що освітяни краю цікавляться нововведеннями, 
перспективами поліпшення якості та змісту освіти.

Підбиваючи підсумки роботи семінару, Тетяна 
Василівна наголосила, що завідувачі методкабінетів 
повинні передбачити роботу з керівними кадрами, 
використовуючи веб-наради, тренінгові системи 
тощо. 

ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ  МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ
НА  ЗАКАРПАТТІ

(Продовження.
Початок на стор. 1)

Науково-педагогічний колек-
тив ЗІППО на кожен проект, який 
з’являвся на сайтах МОН чи на 
Комітеті Верховної Ради, реагував 
своїми пропозиціями, побажання-
ми, відгуками щодо вдосконалення 
та поліпшення запропонованих 
задумів.

2014 року укладено угоди з 
багатьма закладами ВНЗ щодо 
співпраці та стажування: Інститут 
інноваційних технологій та змісту 
освіти; Закарпатський художній 
інститут; Карпатський університет 
ім. А.Волошина; Берегівський ме-
дичний коледж; Закарпатський лі-
сотехнічний коледж; Ужгородський 
коледж культури і мистецтв; Укра-
їнський фонд «Крок за кроком»; 
видавництво «Генеза».

Директор наголосила, що 31 
науково-педагогічний працівник з 
ЗНЗ області пройшли стажування 
у ЗІППО згідно з підписаними уго-
дами про стажування.

Тетяна Палько відмітила успішну 
роботу WEB-сайту інституту, заува-
живши, що наш інститут першим в 
Україні, спільно з науковцями і ме-
тодистами, створив сайт «Віртуаль-
ний дитячий заклад «Дивокрай». 
Зауважила, що повністю розкрити 
роботу працівників інститут за та-
кий короткий період неможливо, 
але лише творчі, креативні та на-

полегливі педагоги, які працюють 
в інституті, спільними зусиллями 
зможуть розвивати освіту краю.

Про науково-дослідну роботу 
розповів Михайло Басараб, заступ-
ник директора з науково-дослідної 
роботи та міжнародної діяльності, 

окресливши науково-дослідні теми, 
над якими працювали кафедри 
ЗІППО, теми засідань Вченої ради, 
де обговорювалися та затверджу-
валися положення. Поза увагою 
не залишилася Концепція націо-
нально-патріотичного виховання та 
проект Закону України «Про вищу 
освіту», до яких доцільно б вне-
сти поправки до окремих пунктів. 
Михайло Басараб запропонував 

роботу інституту визнати задовіль-
ною, а звіт схвалити.

Василь Петечук, заступник ди-
ректора з навчально-методичної 
роботи та моніторингу якості освіти, 
зауважив, що робота працівників 
інституту заслуговує на високу 

оцінку. Також зауважив, що така 
форма роботи як вебінар, на його 
думку, не належним чином розкри-
ває можливості та творчий потен-
ціал педагогів. Василь Михайлович 
відмітив, що робота інституту задо-
вільна, а звіт вважає змістовним та 
пропонує затвердити.

Михайло Мотильчак, директор 
департаменту освіти і науки За-
карпатської ОДА, наголосив, що 

інститут та департамент працюють 
як єдине ціле і працюватимуть так і 
надалі. Зауважив, що працівникам 
інституту потрібно більше уваги 
приділяти роботі з керівними кадра-
ми. Михайло Андрійович відмітив, 
що враховуючи проект Закону «Про 
освіту», основна увага акцентуєть-
ся на ролі вчителя, який є головним 
носієм усіх реформ. Він побажав 
усім працівникам інституту твор-
чості, натхнення та мирного неба.

Лідія Ходанич, кандидат педа-
гогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри педагогіки та психології 
ЗІППО, розповіла про особливості 
роботи журналу «Освіта Закарпат-
тя», відмітивши, що це видання 
– обличчя нашого освітянського 
краю, а матеріали, які друкуються 
у часописі – надзвичайно цінні 
для вчителів. Вагомим є й те, що 
журнал виставлено на сайті інсти-
туту, і що він доступний широкій 
педагогічній громадськості. Лідія 
Петрівна зачитала схвальні відгуки 
читачів та зауважила, що потрібно 
налагодити більш тісну співпрацю 
з областями та вишами.

Василь Химинець, доктор фізи-
ко-математичних наук, професор, 
наголосив, що потрібно відзначити 
високу професійну майстерність 
членів редколегії, які ґрунтовно 
відбирають матеріали за певною 
тематикою. Василь Васильович по-
дякував усім за злагоджену та чітку 
організовану роботу щодо форму-
вання та випуску номерів журналу 
«Освіта Закарпаття» та побажав 
колегам креативності, професіона-
лізму та позитивних емоцій.

СЕМІНАРИ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ  ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  ОСВІТИ  ЗВІТУЄ

На кафедрі педагогіки та психології 
Закарпатського інституту після-
дипломної педагогічної освіти від-

бувся черговий кафедральний науковий 
семінар «Гештальттерапія як один із су-
часних методів психологічної допомоги». 
Доповідач – психолог, старший викладач 
Марина Лемак, ознайомила присутніх із 
результатами своїх наукових досліджень 

та практичної роботи в психологічному 
консультаційному центрі при кафедрі, 
при наданні психологічної допомоги ін-
дивідам у стресових ситуаціях.

Предмет семінару, а також його мета 
– визначити можливості використання 
гештальтпсихології та гештальттерапії в 
навчально-виховній роботі Закарпатсько-
го ІППО – призвела до активного обгово-
рення як психологами, так і педагогами.

Присутні одностайно відзначили акту-
альність такої форми роботи, як науковий 
семінар. Адже таким чином науковці 
довідуються про наукові дослідження 
один одного, загартовуються у дискусіях, 
отримують мотивацію до самоосвітньої 
та дослідницької діяльності.

НАУКОВИЙ  СЕМІНАР
ЯК  ТРАДИЦІЯ

ТА  АКТУАЛЬНІСТЬ
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У Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти 
з ініціативи кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної 
освіти відбулася Обласна науково-методична конференція «Духовні 
провідники Закарпаття ХХ – ХХІ століття: проблеми епістемології». 
Її мета полягала у тому, щоб з позиції сьогоднішнього дня дати не-
упереджену оцінку внеску цих постатей у становлення та розбудову 
Української держави, сприяти одухотворенню суспільства, обмір-
кувати тенденції розвитку сучасної освіти та шляхи формування 
духовної особистості

До участі у роботі науково-
методичної конференції зго-
лосилося 146 учасників: 78 

науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів області: 
Державного вищого навчального за-
кладу «Ужгородський національний 
університет» та його структурного 
підрозділу – Інституту еколого-
релігійних студій, Мукачівського 
державного університету, Закар-
патського художнього інституту, 

Закарпатського угорського інституту 
ім. Ференца Ракоці ІІ та Дрого-
бицького державного університету 
ім. Івана Франка (5 академіків, 
докторів наук, професорів; 46 кан-
дидатів наук, доцентів; 27 старших 
викладачів, аспірантів, пошукувачів; 
15 учителів-методистів, лауреатів 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року» у номінаціях «Образотворче 
мистецтво», «Християнська етика»). 

До роботи конференції долучи-
лося також громадське об’єднання 
«Закарпатська професійна асоціа-
ція жінок-освітянок «Перспектива» 
на чолі з головою правління Попа-
дюк Катериною Василівною.

З вітальним словом до учасників 
конференції звернулися: від ДВНЗ 
«Ужгородський національний уні-
верситет» – Лендьел Мирослава 
Олександрівна, проректор з на-
уково-педагогічної роботи ДВНЗ 
«Ужгородський національний уні-
верситет», доктор політичних наук, 
доцент; від Карпатського універ-
ситету ім. Августина 
Волошина – Артьомова 
М.Г., професор, акаде-
мік Міжнародної акаде-
мії богословських наук, 
директор НДІ філософії, 
богослов’я та аналітики 
Карпатського універ-
ситету ім. Августина 
Волошина, доктор фі-
лософських наук; від 
Краєзнавчого музею 
– Шеба Василь Ста-
ніславович, директор 
Краєзнавчого музею.

У конференції взяли участь по-
чесні гості: Його Преосвященство 
Владика Мілан Шашік, керуючий 
єпископ Мукачівської греко-ка-
толицької єпархії; Бедь Віктор 
Васильович (архімандрит Віктор), 
президент Карпатського універси-
тету імені Августина Волошина, 
президент Міжнародної академії 
богословських наук, доктор бого-
словських наук, доктор юридичних 
наук, професор, академік; Жофчак 

Золтан Золтанович, народний учи-
тель України, заслужений працівник 
освіти України, почесний громадя-
нин міста Ужгорода, в минулому ди-
ректор Авторського навчально-ви-
ховного комплексу №2 м.Ужгорода; 
Пастеляк Іван Іванович, заслужений 
працівник культури України, голова 
Закарпатського обласного осередку 
Національної хореографічної спілки 
України, завідувач хореографічно-
го відділу Ужгородського коледжу 
культури і мистецтв; Пайда Іван 
Іванович, учитель фізики, учасник 
АТО; Філіп Людвіг Іванович, відомий 
на Закарпатті та за його межами іс-
торик, краєзнавець; староформний 
проієрей, Бендас Даниїл, парох 
села Мала Копаня, дослідник історії 
церкви на Закарпатті; Гайдук Ва-
силь Михайлович, заслужений діяч 
мистецтв України, лауреат премії 
ім. Д.Задора, лауреат композитор-
ського конкурсу, член Закарпатської 
організації Національної спілки 
композиторів України, викладач 
Ужгородського державного музич-
ного училища ім. Д.Задора; Кирлик 
Ярослав Юрійович, директор Ужго-
родської спеціалізованої загально-
освітньої школи І-ІІІ ст. № 2 з погли-
бленим вивченням окремих пред-
метів Ужгородської міської ради 
Закарпатської області, відмінник 
освіти України; Бокотей Олександр 
Миколайович, директор Інституту 
еколого-релігійних студій, к.с.г.н., 
доцент біологічного факультету 
ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет», координатор програм 

Комісії з екології і мігрантів Римо-
Католицької Церкви в Україні та 
Комісії з екології Мукачівської греко-
католицької Єпархії; Стеценко Ірина 
Борисівна, редактор Всеукраїнських 
журналів «Дошкільне виховання», 
«Палітра педагога», «Джміль», 
«Учитель початкової школи».

На пленарному засіданні роз-
глядалися національно-культурні 
засади творення національної 
державності, акцентувалося на ви-
кликах і загрозах національній без-
пеці та ролі інтелігенції Закарпаття 

у піднесенні духовності кожного 
громадянина краю, обговорювали-
ся питання духовного утвердження 
української нації та проблеми епіс-
темології. Зазначалося, що для 
духовного формування особистості 
конче необхідно створення духовно-
го середовища в загальноосвітніх, 
вищих навчальних закладах, усіх 
соціально-виховних інституціях. 

Наголошувалося на посиленні і 
поглибленні духотворчої функції на-
уки й інноваційної освіти, створенні 
гуманістичної парадигми освіти у 
контексті духовного виміру.

На конференції працювали чо-
тири секції: «Методологічні засади 
формування та розвитку духовності 
особистості», «Історико-культурні 
витоки духовності на Закарпатті 
(ХХ – ХХІ ст.», «Гуманістична пара-
дигма освіти у контексті духовного 
виміру», «Духотворча функція мис-
тецтва у життєдіяльності 
особистості».

Духовенство Закарпат-
тя – науковці, викладачі 
Ужгородської богослов-
ської академії ім. бл. свчм. 
Теодора Ромжі та Карпат-
ського університету імені 
Августина Волошина, На-
уково-дослідного інститу-
ту філософії, богослов’я 
та аналітики Карпатського 
університету імені Августина Воло-
шина розгортали на конференції 
дискусії про труднощі катехизації, 
християнського виховання, розу-
міння поняття «духовність» та його 
різні інтерпретації в сучасному мо-
дернізованому світі.

Музично-хоровою окрасою кон-
ференції був Державний Акаде-
мічний Закарпатський народний 
хор України, художнім керівником, 
головним диригентом якого є Пе-
тій-Потапчук Наталія Йосипівна, 
заслужений працівник культури 
України, кавалер ордену княгині 
Ольги, доцент.

Творчу, науково-мистецьку інтелі-
генцію Срібної Землі представляли 
на конференції члени Національної 
Спілки письменників України Юрій 
Шип, Микола Зимомря, Петро Хо-

данич, Лідія (Повх) Ходанич, дитяча 
самобутня поетеса Юлія Драгун, 
голова Національної Спілки Ком-
позиторів України Теличко Віктор 
Федорович та член Національної 
Спілки Композиторів України, за-
служений діяч мистецтв України, 
лауреат композиторського кон-
курсу Гайдук Василь Михайлович, 
член Національної Ліги українських 
композиторів Баяновська Марія 
Романівна, заслужений художник 
України, член Національних спілок 
України художників, журналістів, 
дизайнерів, академічний скуль-
птор, художник, педагог, професор 
Карпатського університету імені Ав-
густина Волошина Белень Михайло 
Олексійович. 

Під час проведення круглого сто-
лу обговорено тенденції та шляхи 
духовного розвитку особистості в 
складних суспільних, економічних, 
соціокультурних та освітніх умовах.

На конференції представлено 
презентації «Співпраця Інституту 
еколого-релігійних студій з кафе-
дрою суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти ЗІППО 
у духовному вихованні» (Біла- 
нич М.М., науковий співробітник За-
карпатського краєзнавчого музею, 
катехит Мукачівської греко-като-
лицької єпархії); «Духовно-поетична 
творчість С.І.Жупанина – доктора 
педагогічних наук, професора, 
члена Національної Спілки пись-
менників України» (Шип-(Жупанин) 
М.С.), «Здобутки та перспективи 
розвитку кафедри суспільно-гума-
нітарної та етико-естетичної освіти 
ЗІППО» (Баяновська М.Р., завідувач 

кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти Закарпат-
ського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, канд. пед. наук, 
доктор філософії (PhD), доцент).

З метою одухотворення навчаль-
но-виховного процесу в закладах 
загальної середньої та вищої освіти, 
повернення в новітню історію Украї-
ни забутих імен духовних провідни-
ків Закарпаття ХХ століття, пошуку 
збалансованості між знаннєвою та 
духовною стратегією освіти обласна 
науково-методична конференція 
«Духовні провідники Закарпаття ХХ 
– ХХІ століття: проблеми епістемо-
логії» на заключному пленарному 
засіданні прийняла ухвалу.

 
 Марія Баяновська

ОБЛАСНІ ФОРУМИ ЗНАНЬ

ДУХОВНІ  ПРОВІДНИКИ  ЗАКАРПАТТЯ  ХХ – ХХІ  СТОЛІТТЯ: 
ПРОБЛЕМИ  ЕПІСТЕМОЛОГІЇ
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На базі Закарпатського інсти-
туту післядипломної педаго-
гічної освіти відбулася науко-

во-практична конференція «Форму-
вання основ інформаційної культури 
дітей дошкільного віку» для слухачів 
курсів «Вихователі ДНЗ». 

Ганна Рего, доцент кафедри 
педагогіки та психології ЗІППО, роз-
почала роботу заходу, окресливши 
актуальність даної проблеми. 

Почесним гостем конференції 
була Ірина Стеценко –  науковий 
співробітник Міжнародного науково-
навчального центру інформаційних 
технологій та систем НАНУ та 
МОНУ, редактор журналів «Учитель 
початкової школи», «Дошкільне 
виховання», «Палітра педагога» і 
«Джміль», автор технології «Логіки 
світу» для дітей від 4 до 12 років, 
«Сходинки до інформатики» для 
2-го класу та інших навчально-
методичних видань, посібників та 
публікацій.

Ірина Борисівна виступила з 
доповіддю «Формування основ ін-
формаційної культури та розвиток 
критичного мислення  у дошкільни-
ків». Вона роз’яснила зміст основних 

понять інформатики у відповідності 
до знань, умінь, навичок, які будуть 
потрібні сьогоднішнім дошкільникам 
у їхній майбутній професійній діяль-
ності та у повсякденному житті. Роз-
крила поняття «комп’ютерна грамот-
ність», «інформаційна культура», 
«мультимедія» та ін. Доповідач за-
уважила, що увагу педагогів та бать-
ків необхідно звернути на саме зміст 
діяльності дітей з комп’ютером, бо 
за допомогою комп’ютера можна 
навіть дошкільника порівняно легко 
навчити грати, малювати, дивитися 
мультфільми, шукати інформацію в 
Інтернеті, працювати з пристроями 
введення/виведення. Але важливо, 
як він використовуватиме ці вміння: 

годинами гратиме з комп’ютером, 
дивитиметься розважальні програ-
ми, відвідуватиме Інтернет-ресур-
си з розважальною інформацією, 
чи знайде цікаву інформацію про 
тварин і рослин, подивиться до-
кументальний фільм про довкілля, 
знайде інформацію про цікаву подо-
рож тощо. А от для цього потрібно 
розвивати критичне мислення та 
пізнавальну активність дитини. Як 

цього можна досягти в дошкільному 
закладі Ірина Борисівна показала на 
прикладі бесід з дошкільниками за 
відкритими запитаннями, викорис-
товуючи при цьому розробки жур-
налу «Джміль», які віднедавна по-
даються і в електронній версії. Такі 
бесіди, за словами Ірини Стеценко, 
перетворюються у справжній диспут, 
діалог, де педагог і вихованці стають 
партнерами, кожен може висунути 
цікаву ідею, спробувати довести 
її правильність, прислухатися до 
різних точок зору, при необхідності 
змінити свою, знайти несподіваний 
напрям подальших міркувань.

М ат е р і а л и ,  п р ез е н т о в а н і 
І.Б.Стеценко, знаходяться на сайті 
http://dyvokray.org.ua/ «Віртуальний 

дитячий садок «ДИВОКРАЙ», що 
створений з ініціативи департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту За-
карпатської державної адміністрації 
за підтримки  Закарпатського інсти-
туту післядипломної педагогічної 
освіти.

Учасники конференції отримали 
по примірнику журналу «Дошкільне 
виховання», який презентувало їм 
видавництво за посередництвом 
І.Б.Стеценко.

У другій половині дня Ірина Бо-
рисівна зустрілася зі слухачами 
курсів «Учителі початкових класів» 
і розповіла їм про можливості вико-
ристання даних матеріалів у роботі 
з дітьми молодшого шкільного віку.

 Щоб виховати в людині 
вміння відчувати та думати,
 її слід перш за все виховати 

естетично
 Фридрих Шиллер

Відкривала Школу методичного 
досвіду заступник директора 
з науково-педагогічної роботи 

Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
Бєлова Ірина. 

З доповіддю «Принципи організа-
ції роботи з підручником на уроках 
мистецтва в загальноосвітній шко-
лі» виступила Масол Людмила, кан-
дидат педагогічних наук, провідний 
науковий співробітник лабораторії 
естетичного виховання Інституту 
проблем виховання Національної 
академії педагогічних наук України, 
головний редактор журналу «Мис-
тецтво та освіта».

Гайдамака Олена, начальник 
відділу науково-методичного за-
безпечення змісту дошкільної та 
початкової освіти Державної на-
укової установи «Інститут іннова-
ційних технологій і змісту освіти» 
Міністерства освіти і науки України 
підбила підсумки про проведений 
експеримент у загальноосвітніх 
навчальних закладах областей 
та вручила подяки методистам та 
вчителям за активну участь і плідну 
працю у дослідно-експерименталь-
ній діяльності та популяризацію 
інноваційних підходів у мистецькій 
освіті у загальноосвітніх навчаль-
них закладах. 

Ознайомили всіх методистів та 
вчителів-практиків із соціокультур-
ними проектами лабораторії мето-
дики художньо-естетичної освіти 
Кібалова Тетяна, завідувач лабора-

торії методики художньо-естетичної 
освіти Миколаївського ОІППО та 
Крик Дмитро, методист лабораторії 
методики художньо-естетичної осві-
ти Миколаївського ОІППО.

 На Школу методичного досвіду 
були запрошені автори підручників 
«Музичне мистецтво», «Образот-
ворче мистецтво» та «Мистецтво».

Шутка Михайло, учитель-ме-
тодист, учитель образотворчого 
мистецтва Воловецької ЗОШ І-ІІІ 
ст. Закарпатської області презен-
тував підручник «Образотворче 
мистецтво. 7 клас», який успішно 
пройшов конкурс підручників. При-
ємно було почути відгуки про на-
писаний підручник закарпатськими 
вчителями-практиками Папіш Ла-
рисою, учителем образотворчого 
мистецтва, мистецтва та художньої 
культури Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
№1 та Шуткою Михайлом. 

Під час проведення Школи ме-
тодичного досвіду проводилися 
майстер-класи та презентації під-
ручників «Музичне мистецтво», 
«Образотворче мистецтво», «Мис-
тецтво» для 4-х та 7-х класів. За-
вершилася Школа круглим столом 
«Компетентнісний підхід на уроках 
музичного, образотворчого мис-
тецтв та інтегрованих курсів «Мис-
тецтво», «Художня культура».

Щорічні зустрічі спонукають 
методистів до плідної співпраці та 
творчого натхнення. 

Марія Жабляк, 
старший викладач кафедри 
суспільно-гуманітарної та
етико-естетичної освіти 

ЗІППО

ІХ  ВСЕУКРАЇНСЬКА  ШКОЛА  МЕТОДИЧНОГО  ДОСВІДУ

24-27 червня у приміщенні конференц-зали пансіонату 
«Вінниця» (с. Коблеве Березанського району Миколаївської обл.) 
відбулася ІХ Всеукраїнська Школа методичного досвіду.

Мета школи – презентації досвідів науковців, провідних спеці-
алістів, методистів, педагогів-практиків щодо конструювання 
оригінальних моделей поліхудожнього виховання

ІНФОРМАЦІЙНА  КУЛЬТУРА  ДОШКІЛЬНЯТ
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На курсах підвищення квалі-
фікації викладачі інституту, 
методисти, лектори пред-

ставляли нам глибокий та широкий 
спектр лекцій, які ознайомлювали 
нас із нормативно-правовими до-
кументами, висвітлювали нові під-
ходи до виховного та навчального 
процесів, приводили приклади ін-
новаційних форм і методів робо-
ти позашкільної освіти. Особлива 
увага приділялася використанню 
новітніх технологій, правильності 
застосування технічних засобів. 
Під час тематичних дискусій з пи-
тань комп’ютерних технологій нас 

учили працювати у різних програ-
мах, зокрема, робити презентації у 
програмі POWER POINT.

За період проходження курсів 
ми, слухачі, почули лекції щодо 
сучасного стану освіти в Украї-
ні та на Закарпатті зокрема, про 
місце і роль позашкільної освіти у 
вихованні та навчанні дітей, про 
особливості позашкільної освіти 
як основи розвитку творчого по-
тенціалу обдарованості юнаків та 
дівчат.

Викладачі, звертаючи увагу 
на широкий профіль керівників 
гуртків (науково-технічний, еко-

лого-натуралістичний, 
туристсько-краєзнавчий, 
художньо-естетичний, 
спортивний, духовний на-
прями), надали максимум 
інформації, науково-мето-
дичних та практичних ре-
комендацій щодо ведення 
гуртка, оформлення його 
документації, застосуван-
ня різних інтерактивних 
форм роботи на гуртку.

Слухачам курсів проде-

монстровано періодичні видання, 
які можуть допомогти у позаклас-
ний час та в позашкільному на-
вчанні.

Ефективним став обмін досві-
дом роботи, майстер-класи, де 
кожен із слухачів поділився своїми 
набутками, показав 
те цікаве, особливе, 
яке манить дітей у 
позашкільні устано-
ви та дає можливість 
всебічно розвивати-
ся: ліпити, танцюва-
ти, співати, досліджу-
вати, грати у театрі, 
моделювати, малю-
вати, будувати, до-
глядати за тваринка-
ми, саджати саджан-
ці, фотографувати, 
ліпити із глини тощо. 
Ця форма роботи дала кожному 
із нас багато цікавого, корисного, 
адже керівники гуртків змогли за-
позичити один в одного найцікаві-
ше у нових напрямах діяльності.

Важливою складовою курсів 
була педагогічна практика, яка 
проходила на базі Закарпатсько-
го обласного палацу дитячої та 
юнацької творчості «ПАДІЮН» 
та на базі Закарпатського облас-
ного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді, де слу-
хачі брали участь у роботі гуртка 
«Кераміка», театральної студії 

(«ПАДІЮН»), фотостудії, лялько-
вого театру, школі молодого педа-
гога, у роботі методдня (ЗОЕНЦ).

Слухачі курсів вдячні викла-
дацькому та методичному складу 
інституту, лекторам за змістовні 
лекції, за надання методичних та 

практичних порад, за інформацій-
но-методичні та наукові матеріа-
ли, які надавалися викладачами 
ЗІППО, за демонстрацію різних 
форм і методів роботи, а також 
керівнику курсів підвищення квалі-
фікації – методисту кабінету мето-
дики виховної та позашкільної ро-
боти ЗІППО Кузьмі В.М., за хорошу 
організацію курсів підвищення ква-
ліфікації керівників гуртків. 

Слухачі підвищення кваліфікації
керівників гуртків

позашкільних навчальних закладів

Сьогодні розвиток корек-
ційної педагогіки характе-
ризує посилення уваги до 

проблеми раннього розпізна-
вання, профілактики і подолання негативних 
тенденцій мовленнєвого розвитку дітей до-
шкільного та молодшого шкільного віку. Осо-
бливе значення в умовах логопедичних груп 
для дітей є співпраця логопеда з батьками. 

Пріоритетні завдання логопедичної корекції:
– подолання порушень усного і писемного 

мовлення;
– розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності 

(слухання, говоріння, читання, письмо);
– формування фонетико-фонематичної, лек-

сико-граматичної сторін мови, зв’язного мов-
лення;

– формування комунікативних умінь;
– розвиток мовленнєвої, загальної та дрібної 

моторики;
– розвиток просодики (темп, ритм, тембр, 

сила голосу, інтонування, емоційне забарвлен-
ня тощо);

– розвиток психічних процесів (увага, пам’ять, 
мислення, уява тощо).

Відомо, що ефективність засвоєння мов-
леннєвих навичок залежить від можливості 
їх перенесення у повсякденне життя, тому в 
центрі логопедичного супроводу знаходиться 
особистість дитини, а «супроводжуючими» ви-
ступають логопед, психолог, педагоги, батьки, 
найближче оточення дитини. Отже, комплек-
сний логопедичний супровід є неможливим без 
участі сім’ї.

Найчастіше причиною шкільних проблем ди-
тини є її недостатній мовленнєвий розвиток в 
дошкільному віці. Це проявляється в дефектах 
звуковимови, мізерності словникового запасу, 
невмінні граматично правильно узгоджувати 
слова в реченні та інше. Подібні прояви у до-
шкільний період, як правило, не насторожують 
батьків, адже, на їхню думку, дитина достатньо 
вільно користується мовою. 

Однак у школі до мовлення учнів висувають 
високі вимоги, і дитина з недостатнім мовлен-
нєвим розвитком потрапляє у складне станови-

ще. Виникають труднощі в процесі оволодіння 
навичками читання і письма, з’являються стійкі 
специфічні помилки (пропуски чи заміна букв 
і складів, недописування або недочитування 
слів, переставляння частин слова та інше).

Коли на початку навчання не допомогти ди-
тині подолати ці труднощі, з часом вони накла-
даються і, щоб їх розв’язати, необхідно затра-
тити багато часу і зусиль логопедів, батьків та 
вчителів. 

 Отже, для здійснення ефективного логопе-
дичного супроводу необхідно залучити якомога 
більше батьків та підвищити їх педагогічну та 
корекційну компетентність. З цією метою вико-
ристовуємо різні форми взаємодії з батьками: 

• індивідуальні;
• групові;
• колективні.
Індивідуальні форми роботи полягають в ро-

боті логопеда з батьками однієї дитини: бесіди, 
консультації, проведення заняття з батьками та 
дитиною.

Учитель-логопед епізодично або регулярно 
проводить консультації для батьків з питань 
мовленнєвого та загального психофізичного 
розвитку дитини.

Консультації мають бути чіткими, містити 
конкретний матеріал. Наприклад, найбільш ак-
туальними виявляються такі теми: логопедич-
ний масаж; артикуляційна гімнастика; дихальна 
гімнастика за Стрельніковою; розвиток дрібної 
моторики; підготовка руки дитини до письма; як 
допомогти першокласнику.

Групові форми роботи логопеда проводяться 
з батьками окремої групи. На групових заняттях 
розглядаються такі питання: розширення знань 
батьків про мовленнєве порушення, його про-
яви та можливості подолання; надання інфор-
мації щодо змісту логопедичних занять у пер-
ший період навчання. Ця робота передбачає: 
групові вправи, тренінги, оформлення стендів 
для батьків. 

Колективні форми роботи 
проводяться за допомогою: ан-
кетування, загальних батьків-
ських зборів, колективних бесід, 

тематичних вечорів, круглих столів, залучення 
батьків до розв’язування проблемних ситуацій 
і завдань.

Практикувати слід і таку нетрадиційну фор-
му роботу з батьками як використання відео-
теки. Багато занять та індивідуальні практи-
куми знімаються на відео. Батькам не завжди 
зрозумілі терміни, що вживаються логопедом 
(наприклад, складова структура), принцип ви-
конання завдання (скласти звукову схему), на-
зви деяких звуків ([н’], [йа]), техніка виконання 
логопедичного масажу. Все це докладним чи-
ном треба пояснити кожному з батьків, щоб за-
вдання вдома було виконано правильно. І тут 
у батьків з’являється можливість взяти диск із 
заняттями, практикумами з теми, що цікавить, і 
переглянути вдома. Таким чином підвищується 
рівень практичних знань та вмінь батьків. 

Основною формою взаємодії логопеда з 
батьками є зошит для домашніх завдань. Він 
слугує «телефоном довіри» − дорослий може 
написати в ньому будь-яке питання, сумнів 
щодо якості виконання завдання дитиною. Зо-
шит заповнюється двічі на тиждень для того, 
щоб заняття в сім’ї проводилися систематично 
і не шкодили здоров’ю дитини.

Таким чином, ефективність корекційної ро-
боти з виправлення мовленнєвих розладів, 
гармонійний розвиток дитячої особистості зна-
чною мірою залежить від творчої співпраці вчи-
теля-логопеда з батьками, уміло налагоджених 
професійних та особистісних стосунків, чіткого 
та свідомого розуміння окреслених навчально-
виховних і корекційно-розвивальних завдань. 
Тільки за умови активної та свідомої допомоги 
батьків молодшому дошкільнику із ЗНМ логопе-
дичний вплив буде повнішим, ефективнішим.

Оксана Гаяш,
методист кабінету дошкільної, 

початкової та інклюзивної освіти
ЗІППО

СПІВПРАЦЯ  ЛОГОПЕДА  І  БАТЬКІВ

Професійне  становлення  —  головний  пріоритет  педагога

Підвищення кваліфікації керівників гуртків позашкільних на-
вчальних закладів відбувалося саме на початку літа, коли хо-
четься після трудового року відпочити, піти у відпустку, попо-
рядкувати на городах, походити зі своїми вихованцями у походи. 
Але професійне становлення – це один із основних пріоритетів 
педагога. Тому, відповідно до плану, довелося їхати до Закарпат-
ського інституту післядипломної педагогічної освіти
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Література для дітей ХХІ сто-
ліття на Закарпатті багата 
за тематикою і різножанро-

вістю. Не так давно у ній знайшла 
себе й Юлія Юріївна Драгун, уро-
дженка села Новоселиця, що на 
Тячівщині. Дівчина ще з юних літ 
почала писати поезію, але з різних 
причин приховувала свою твор-
чість від людських очей. Заявила 
про себе і свою творчість 2009 
року першою книгою «Хто раніше 
всіх встає?» вже в зрілому віці. 
Ця книга відразу знайшла своїх 
поціновувачів – юних і дорослих 
читачів.

Писати для дітей складно. 
Стверджують це ті, хто присвятив 
своє життя мистецтву слова та 
поетичній педагогіці (С.І. Жупа-
нин). Аналіз літератури для дітей 
засвідчує: кращі письменники в 
царині творчості для дітей – це 
здебільшого педагоги за профе-
сією.

Юлія Драгун не педагог за про-
фесією, але вона наділена від 
Бога талантом слова, відчуттям 
етномелосу. Зробила мудро, хоч 

і вагалася – «не закопала» свій 
талант, а вирішила примножу-
вати. Так, невдовзі з’явилася її 
друга книжка віршів та оповідань 
під назвою «Горнятко доброти» 
(2010), за яку на VI Київській 

міжнародній книжковій 
виставці видавництво 
«Карпати» удостоєне 
Диплома третього сту-
пеня у номінації «Світ 
дитинства».

2011 року світ поба-
чила нова книга опо-
відань та пісень Юлії 
Драгун – «Зернятка 
мудрості», яку успіш-
но презентовано на 
ХVIII Форумі видавців 

у Львові, а вже 2012 року читач 
схвально зустрів пісенний збірник 
Юлії Драгун «Посміхайтесь до-
брим людям». 

2014 року видані друком у Все-

українському державному Орде-
на Дружби народів видавництві 
«Карпати» дві книги письменниці 
– «Веселіться, верховинці!» та 
«Kosik plny dobroty».

Юлія Драгун пише поезію, прозу, 
драматургію.

У передмові до книги «Веселіть-
ся, верховинці!», Василь Андрій-
цьо, кандидат мистецтвознавства 
зазначає, що ця книга містить 
«… багатющий матеріал джерел 
народної культури, вихоплені з 
гущі самого життя ігрові сюжети, 
діалоги, характерні персонажі, 
трансформовані в нинішні життєві 
обставини та реалії, …складають 
основу сценок та театральних сце-
наріїв, … доповнені та покладені 
на музику місцевими композито-
рами…».

Здобутки Юлії Драгун є своєрід-
ним продовженням багатої усної 
народнопісенної творчості, в якій 
відчутний вплив християнської 
моралі – тисячолітньої духовної 
скарбниці закарпатців.

З квітня 2012 року вона – член 
Всеукраїнського об’єднання 
«Письменники Бойківщини». Того 

ж року за названі вище книги удо-
стоєна Диплома лауреата XVI 
конкурсу ім. Мирона Утриска, а 
за книгу «Зернятка мудрості» 
отримала Диплом лауреата Дру-
гого літературного конкурсу ім. 
Володимира Дроцика у номінації 
«Дитяча книга» (організатори цьо-
го конкурсу – Українська Асоціація 
письменників, Львівське відді-
лення ім. В. Микульськ ого та лі-
тературно-мистецьке об’єднання 
«Третій горизонт»).

Її вірші, пісні, оповідання та 
казки радо друкують журнали 
«Малятко», «Культурологічні дже-
рела», «Благовісник», збірник «З 
вершин і низин», численні обласні 
та районні часописи. Пісні вхо-
дять до програм факультативів 
та курсів за вибором з художньо-
естетичного напряму, підготовлені 
Закарпатським інститутом після-
дипломної педагогічної освіти.

За значні досягнення у літера-
турно-мистецькій творчості та гро-
мадсько-суспільній діяльності по-
іменована достойником «Золотого 
фонду Бойківщини». Член творчої 
організації «Митці Тячівщини».

Доречно згадати сьогодні і про 
те, що ювілярка бере участь у 
науково-методичних семінарах, 
конференціях, презентаціях, які 
проводить кафедра суспільно-
гуманітарної та етико-естетичної 
освіти Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної осві-
ти.

Її вірші, покладені на музику 
Баяновською Марією, Гордійчук 
Галиною, Жабляк Марією, Попо-
вичем Василем та іншими ком-
позиторами, часто виконуються в 
загальноосвітніх навчальних за-
кладах області на уроках музично-
го мистецтва, виховних заняттях 
та заходах, під час проведення 
практичних занять зі слухачами 

курсів підвищення кваліфікації у 
системі післядипломної педаго-
гічної освіти.

Юлія Драгун заслужила визна-
ння на книжкових виставках, ор-
ганізованих у Львові, Києві, Ужго-
роді в різні роки, а нещодавно від 
Президента Дому Європи в Києві 
отримала сертифікат визнання за-

слуг за сприяння справі створення 
в Європі єдиного економічного, 
культурного та інформаційного 
простору, за зміцнення дружби між 
європейськими народами.

Кафедра суспільно-гуманітар-
ної та етико-естетичної освіти 
Закарпатського інституту після-
дипломної педагогічної освіти 
бажає ювілярці міцного здоров’я, 
творчого натхнення, ласки Божої 
і благодаті.

Вона є завжди жаданим гостем 
у цьому вищому навчальному за-
кладі. На многая і благая літа!

 
Баяновська Марія,

завідувач кафедри суспільно-
гуманітарної та етико-есте-

тичної освіти ЗІППО

ЮВІЛЕЇ

Л А С Т І В К А   Б Л А Г О Д А Т І
(ДО  60-РІЧЧЯ  ВІД  ДНЯ  НАРОДЖЕННЯ

ДРАГУН  ЮЛІЇ  ЮРІЇВНИ)

Література для дітей є одним з вагомих засобів формування духовного начала 
особистості. Вона презентує не лише вічні, абсолютні цінності, загальнолюд-
ські універсалії, а й увіковічнює національну самобутність, виховний ідеал. У 
сучасному потрактуванні вона є своєрідним виховним потенціалом
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Мета:
– ознайомити дітей з історією 

українського народної іграшки, її 
розписом;

– розвивати увагу, пам’ять, 
дрібні м’язи рук, вміння слухати 
(розуміти) українську мову; 

– закріплювати навички та вмін-
ня розфарбовувати олівцями та 
фломастерами;

– виховувати охайність, есте-
тичний смак, взаємодопомогу, 
цікавість до українських народних 
традицій, пошану та гордість за 
українських майстрів з виготовлен-
ня та розпису іграшок;

– сприяти формуванню націо-
нальної самосвідомості молодших 
школярів.

Обладнання: зразки глиняних 
іграшок, ілюстрації українських на-
родних іграшок, плакат «Елементи 
розпису справжніх майстрів», 
трафарети іграшок для розпису, 
олівці, фломастери.

Тип заняття: знайомство з но-
вим матеріалом.

Форма проведення: інтегро-
ване (народознавство та малю-
вання).

ХІД ЗАНЯТТЯ
І. Організація класу

ІІ. Актуалізація знань дітей 
Бесіда.
– Діти, скажіть, будь ласка, чи ви 

любите грати з іграшками? (Відпо-
віді дітей)

– А які у вас є іграшки? (Відпо-
віді дітей)

– А ви можете сказати, з чого 
вони зроблені? Хто їх зробив? Де? 
(Відповіді дітей)

III. Повідомлення теми і мети 
уроку

– Діти, на сьогоднішньому за-
нятті ми з вами дізнаємось, як 
виготовляли іграшки для дітей у 
давнину – із якого матеріалу їх ро-
били, як прикрашали. А потім самі 
спробуємо прикрасити іграшки.

1. Бесіда з дітьми.
– А зараз подивіться, будь лас-

ка, на ці вироби, малюнки. Як ви 
гадаєте, що це? (Відповіді дітей)

– Чи подобаються вони вам? 
Чим? (Відповіді дітей)

– Так, діти, це дуже гарні іграш-
ки. Як ви вже здогадалися, це укра-
їнські народні іграшки, зроблені із 
глини та прикрашені візерунками 
українських майстрів з різних ку-
точків нашої України.

– Давайте разом роздивимося 
їх. Подивіться, ось це півники, ось 

пташки, олень. (Діти хором повто-
рюють назви іграшок, звертаю ува-
гу дітей на вимову, наголос слів).

2. Фізкультхвилинка. 
3. Розповідь вихователя про іс-

торію української народної іграшки.
– З давніх-давен діти робили 

собі самі іграшки або дорослі допо-
магали їм, тому що раніше не було 
у них таких гарних, різноманітних 
іграшок, які зараз є у вас.

Народ виховував своїх майстрів 
з іграшок. Бабусі вчили онуків, 
матері – дочок, старші діти – мо-
лодших. Були на Україні майстри 
гончарі – люди, які виготовляли по-
суд та іграшки з глини. (Діти хором 
повторюють слово «гончарі». Звер-
таю увагу на вимову та наголос).

Виготовляли гончарі іграшки ді-
тям на забаву із спеціальної глини, 
у яку додавали фарби, щоб виріб 
був гарного кольору.

Спочатку виліплювали якусь 
фігурку із глини, підсушували її або 
обпікали у спеціальній печі, щоб 
майбутня іграшка була міцною. По-

тім цю фігурку-іграшку намагалися 
якнайяскравіше розписати, щоб 
вона сподобалася малюкам.

У кожній місцевості був свій 
майстер іграшок, майстер розпи-
су, у кожного були свої елементи 
розпису, тобто малюнки, улюблені 
кольори. І кожна іграшка була дуже 
гарною, не схожою одна на одну.

Більшість іграшок коричневого 
кольору, бо глина після підсушу-
вання у печі має темно-коричневий 
колір. Якщо хотіли, щоб іграшка 

була іншого кольору, то її фар-
бували спеціальною фарбою, а 
потім вже розписували (розфар-
бовували).

4. Розгляд іграшок на ілюстра-
ціях. Бесіда.

Діти, подивіться ще раз на ці 
іграшки та малюнки. Скажіть, які 
кольори у розписі ви бачите. При-
гадайте, що вони означають:

– коричневий, чорний – символ 
землі;

– жовтий – колір сонця, пшениці;

– зелений – символ природи;
– синій, голубий – колір води, 

неба;
– червоний – символ любові і 

радості;
– фіолетовий  –  символ му-

дрості.
5. Опрацьовування плаката 

«Елементи розпису справжніх 
майстрів».

Діти, подивіться на плакат. Тут 
представлені деякі елементи роз-
пису справжніх майстрів. (Показую 
на таблиці елементи, називаю їх, 
діти повторюють).

IV. Творча робота дітей 
1. Бесіда. Емоційне налашту-

вання дітей на роботу.
– Сьогодні ми з вами будемо, як 

справжні майстри розпису, вчити-
ся розписувати (розфарбовувати) 
іграшки.

Це будуть півник, пташка, олень. 
(Показую на ілюстраціях. Разом 
із дітьми роздивляємося іграшки. 

Звертаю їхню увагу на колір розпи-
су, елементи розпису. Діти повто-
рюють назви елементів розпису).

– Я для вас підготувала малюнки 
іграшок. Вам треба їх розфарбу-
вати олівцями чи фломастерами. 
Але при роботі пам’ятайте, що лінії 
при розфарбуванні повинні роз-
ташовуватися в одному напрямі і 
дуже близько одна до одної, щоб 
між ними не залишалося білих 
плям.

2. Фізкультхвилинка.
– Перед роботою давайте розі-

гріємо, розімнемо м’язи наших рук. 
Зробимо для них декілька вправ:

1) у повітрі малюємо коло вліво 
та вправо;

2) малюємо прямі лінії вгору та 
вниз;

3) зробимо квіточку, яка роз-
криває свої пелюстки, а потім за-
криває.

3. Робота дітей над розписом 
іграшки.

Під час роботи допомагаю та 
пояснюю у разі потреби.

4. Виставка робіт дітей та їх ана-
ліз. Вибір найкращих робіт.

V. Підсумок заняття
1. Закріплююча бесіда.
– Діти, то що ж ми сьогодні ро-

били? (Відповіді дітей).
– Як називаються наші іграшки? 

(Відповіді дітей).
– З чого їх виготовляли? (Відпо-

віді дітей).
– А як називають людину, що 

працює з глиною? (Відповіді дітей).
2. Заключне слово вихователя.
– Молодці! Діти, ви сьогодні були 

справжніми майстрами розпису 
української народної іграшки. Ваші 
іграшки дуже гарні, схожі на ті, що 
робили у давнину наші предки.

– Діти, а хто з вас хотів би у 
майбутньому стати гончарем та 
розписувати іграшки? (Відповіді 
дітей).

– А як ви вважаєте, чи треба ці 
знання розпису берегти, не забу-
вати, передавати ці традиції іншим 
поколінням? (Відповіді дітей).

– Поки ми з вами вивчаємо укра-
їнську мову, українські традиції, 
історію нашого народу, ми завжди 
будемо справжніми українцями, 
синами та дочками нашої Батьків-
щини і будемо існувати як україн-
ський народ.

3. Прибирання робочих місць.

Марія Габор,
учитель початкових класів

Вільховецько-Лазівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Тячівського району

ДОСВІД КОЖНОГО — НАДБАННЯ ВСІХ

УКРАЇНСЬКА  НАРОДНА  ІГРАШКА
(На  допомогу  вихователю
групи  продовженого  дня)
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МНС ПОПЕРЕДЖАЄ...

Безумовно, найсмачнішим і найкориснішим у харчуванні 
влітку, поряд з іншими доступними продуктами, по праву 
вважається харчування фруктами, які внесуть відчутну 

різноманітність у ваш звичний раціон. Важливо постаратися не 
втратити можливість отримати все найкраще і корисне в цей 
спекотний сезон і неодмінно організувати правильне харчу-
вання влітку. Тільки уявіть, скільки багатих вітамінами фруктів, 
овочів і ягід можна зустріти в цю пору! 

Важливо пам’ятати, що ягоди можуть бути як корисними, 
так і небезпечними. 

Небезпеку можуть представляти ті ягоди, які виростають 
близько до ґрунту: суниця, полуниця, чорниця. Тут, окрім нітра-
тів, часто мешкають яйця паразитів – аскарид. Отже, ці плоди 
потрібно старанно промивати під проточною водою кілька разів 
і обливати окропом.

Поширеною є помилкова думка, що чим більше вдається 
з’їсти ягід, тим краще. Вважається, що корисні речовини змо-
жуть відкластися про запас, і цього вистачить на всю зиму. 
Насправді більше необхідного організм засвоїти не зможе, а 
надлишки вітамінів будуть виведені через нирки. Врахуйте: 
надмірна кількість ягід здатна спровокувати безліч неприєм-
ностей. Йдеться, наприклад, про бродіння в кишечнику, про 
діарею і не тільки.

Великий обсяг вітаміну С шкідливий при окремих захворю-
ваннях нирок. У цьому випадку не рекомендовані до застосу-
вання ягоди чорної смородини, ківі, обліпихи, а також відвар 
шипшини.

При хворобах шлунково-кишкового тракту ягоди ліпше спо-
живати після теплової і механічної обробки у вигляді компотів, 
киселів, мусів, желе. При гастриті проявіть обережність з кисли-
ми ягодами (брусницею, журавлиною). Коли в їжу приймають 
ягоди недостатньо промиті, вони стають причиною кишкової 
інфекції. Тому варто ретельно мити ягідні ласощі з викорис-
танням проточної води.

Часто ягоди викликають алергічну реакцію. Найчастіше хар-
чову алергію, особливо у дітей, провокують малина, суниця, 
полуниця. Схожа реакція вважається можливою на брусницю, 
чорницю, ожину, журавлину.

Чорна смородина за обсягами вітаміну С не має рівних 
собі. Причому, вітамін здатний зберігатися в цій ягоді в будь-
яких заготовках. Але чорну смородину не варто їсти особам з 
підвищеним виділенням солей – у них можуть утворюватися 
камені в нирках.

Також треба бути обережними при збиранні лісових ягід. 
Велику небезпеку становлять отруйні ягоди, про які кожен має 
пам’ятати! 

Отруйні ягоди
Вороняче око. У цієї рослини зі стеблини ростуть чотири 

або п’ять листочків, а всередині сидить ягідка. Плутають цю 
ягідку з чорницею. Але в них ягідки смачні, а вороняче око – 
ягода дуже отруйна і її ні в якому випадку не можна пробувати 
на смак. Якщо їх з’їсти, то виникає сильний біль у животі, що 
навіть призводить до коми.

Вовче лико. Це єдиний кущ у наших краях, квітки у якого 
з’являються ще до листочків. Це – отруйна рослина. Навіть його 
квіточками краще милуватися здалеку. Їхній запах, який нагадує 
аромат ванілі, може викликати головний біль, запаморочення. 
А краплина соку, яка потрапить на шкіру або слизову оболонку 
губ, очей, викликає сильне подразнення. 

Дурман. Ці рослини висаджують біля будинків, шкіл, дитячих 
садочків. Улітку вони радують око красивими білими квітами, а 
коли достигає насіння – стає смертельно небезпечною. Мабуть, 
всі бачили ці коробочки з голками, дещо схожі на каштан, усе-
редині яких знаходяться чорні зернята. Плоди дурману, якщо 
їх спожити, затьмарюють свідомість, можуть стати причиною 
розвитку коми.

Вовчi ягоди. Дуже схожі на порічки. Вони солодкі на смак, 
але небезпечні для здоров’я. Бересклет європейський, або як 
в народі кажуть – єпископська шапочка. Плід має вигляд коро-
бочки з білим насінням. Коли ягоди достигають, насіння набуває 
красивої і незвичайної форми сережок. Рослина отруйна, може 
викликати блювоту, знесилення і навіть судоми.

Блекота. Отруєння блекотою буває смертельним! Упізнати 
рослину можна не тільки за зовнішнім виглядом, а й за не-
приємним запахом. На вигляд ці квітка та плоди – глечинки, в 
кожному з яких може бути до п’ятисот насінин, які на вигляд 
схожі на макові зернята. Ось вони і призводять до біди.

Запам’ятайте! Якщо ви помітили, що ваша дитина з’їла 
якусь із ягід чи насіння, негайно викличте карету швидкої до-
помоги. А до приїзду медиків давайте їй пити воду з соком 
лимона (на 2 літри води – 3-4 лимони). І головне: чим скоріше 
потерпілий отримає медичну допомогу, то легшими будуть 
наслідки дії рослинної отрути.

Будьте обережні! Перш ніж іти до лісу, ознайомтеся з ягода-
ми, які можуть зашкодити вам та вашим рідним!

А.С. Треніна,
методист обласного методичного кабінету

НМЦ ЦЗ та БЖД Закарпатської області
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Учителями-іноземниками було створено три групи, в 
яких займалося 60 учнів (по 20 учнів у кожній групі).

Учні 4-6 та 7-10 класів вивчали англійську мову 
у загонах «Ромашка» та «Наша Земля» під керівництвом 
В.І. Сабадош та О.І. Токач.

Учителі І.О. Немеш та В.Я. Швидкий допомагали вдо-
сконалювати німецьку мову учням 5-7 класів (загін «Сонячні 
діти»).

«Такий табір – це чудова змога повторити та вдоско-
налити навички іноземної мови, а особливо розмовної, в 
ігровій формі, – кажуть керівники загонів. – Для того, щоб 
діти краще володіли іноземною мовою у побуті, моделюємо 
різні життєві ситуації».

До прикладу, коли вивчалася тема «Їжа», проведено екс-
курсію до місцевої піцерії та дитячого кафе, де учні робили 
замовлення тієї чи іншої страви іноземною мовою. Під час 
повторення теми «Охорона навколишнього середовища», 
діти відвідали парк, де збирали гербарій та розповідали 
про рослини.

Під час перебування у таборі діти повторювали на-
вчальний матеріал з таких тем: «Спорт», «Їжа», «Шкільне 
життя», «Музика» та інші. Усі знаємо, що в сучасних умовах 

обов’язковим компонентом у змісті навчання іноземної мови 
у школі є міжкультурна комунікація, що передбачає ознайом-
лення з особливостями матеріальної та духовної культури 
носіїв мови, знання їхніх традицій, звичаїв і норм поведінки.

Дітьми переглянуто кілька відеосюжетів та відеофільмів. 
Ця форма не лише активізувала увагу учнів, а й сприяла вдо-
сконаленню навичок аудіювання та говоріння, адже зорова 
опора на озвучений з екрана іншомовний текст допомагав 
учням ліпше розуміти його зміст. Одним з найулюбленіших 
занять дітей було вивчення іноземних пісень. Діти мали 
змогу самі обирати і виконувати пісні, які їм подобаються. 
Проведено конкурс «Голос табору», де переможців нагоро-
джено грамотами.

Важливою особливістю літнього мовного табору є пра-
вильне використання можливостей учнів. Завдяки цьому 
навчання іноземної мови буде набагато успішнішим.

Цьогоріч у школах Закарпаття вперше відкри-
лися табори з вивченням іноземних мов. Один з 
таких таборів діяв у Буштинській гімназії-інтер-
наті Тячівського району

Красиві  ягідки —
небезпечні  наслідки

ТАБОРИ
З  ВИВЧЕННЯМ  ІНОЗЕМНИХ  МОВ 


