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Відповідальну місію визна-
чення переможців олімпіади 
виконували 46 членів журі, 

у складі якого – провідні науковці 
ВНЗ України, учителі загально-
освітніх шкіл із різних міст нашої 
держави. 

ІV етап Всеукраїнської учнів-
ської олімпіади з географії про-
ходив у два тури. 23 березня юні 
географи виконували завдання І 
(теоретичного) туру. 

24 березня пройшли випробо-
вування ІІ (практичного) туру, під 
час яких учасники олімпіади де-
монстрували знання з картографії 
та вміння розв’язувати географічні 
задачі. 

Під час проведення олімпіа-
ди для школярів та керівників 
команд організатори створили 
належні умови для відпочинку. 
Команди-учасники відвідали дер-
жавний дендропарк «Олексан-
дрія» НАН України, оранжерею 
та музеї Білоцерківської гімназії 

№2, переглянули виставу Київ-
ського обласного академічного 
музично-драматичного театру 
ім. П.К.Саксаганського. Учасники 
олімпіади зустрілися з учнівськими 
колективами навчальних закладів 
міста. Керівники команд ознайо-
милися з досягненнями освітян 
Київщини, відвідали музейно-
виставковий комплекс КНЗ КОР 
«КОІПОПК».

26 березня на урочистому за-
критті олімпіади Гладковський Ро-

ман Васильович, 
заступник голови 
оргкомітету, голо-
вний спеціаліст 
депар-таменту за-
гальної середньої 
освіти МОН Укра-
їни, оголосив під-
сумки олімпіади. 

Члени журі вру-
чили юним обдаруванням ди-
пломи учасників та нагородили 

переможців ди-
пломами ІІІ, ІІ та І 
ступенів.

П е р е м о ж ц я -
ми ІV етапу Все- 
української учнів-
ської олімпіади з 
географії, з числа 
учасників коман-
ди Закарпатської 
област і  стали: 
Кикина Ангеліна 
Богданівна, уче-
ниця 10 класу 

Хустської гімназії-інтернату (ди-
плом ІІ ступеня) (учитель Тимчик 
Галина Анатоліївна); Матвієнко 
Вадим Олександрович, учень 11 
класу Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. 
№20 ліцею «Лідер» Ужгородської 
міської ради Закарпатської області 
(диплом ІІІ ступеня) (учитель Шпак 
Анжеліка Василівна).

Свято закриття мало завер-
шитися традиційною церемонією 
передачі естафети олімпіади, але 
зробити це команді Київської об-
ласті вдалося лише символічно, 
адже наступного року олімпіаду 
заплановано провести у місті Се-
вастополі.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ 
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 
відбувся міжобласний науково-практичний семінар «Інноваційні техно-
логії підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами»

Відкриваючи форум, Палько Т.В., ди-
ректор Закарпатського інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти, на-

голосила, що міжобласний семінар у такому 
великому колі під егідою департаменту освіти 
і науки Закарпатської ОДА проводиться 
вперше. У режимі он-лайн зв’язку до робо-
ти семінару долучився Одеський обласний 
інститут удосконалення вчителів. Питання, 
які обговорювали, складні, неординарні. Спо-
діваємося, що учасники вироблять спільну 
концепцію їх вирішення. 

Шеверя М.М., начальник відділу дошкіль-

ної, загальної середньої, інклюзивної та по-
зашкільної освіти управління освіти та науки 
департаменту освіти і науки Закарпатської 
ОДА, розповів, що рівень зрілості суспільства 
залежить від багатьох чинників, зокрема, 
ставлення до людей з особливими потреба-
ми. Потрібно переходити від формального 
до конкретного, якісного навчання дітей з 
особливими потребами шляхом розробки 
відповідних навчальних планів, використання 
ресурсів і партнерських зв’язків із громад-
ськістю.

Задорожна Л.К., заступник директора з 
навчально-методичної роботи Одеського 
обласного інституту удосконалення вчителів, 
розповіла про педагогічні інновації в інклю-

зивній освіті. Вона наголосила, що упродовж 
двох років їхній інститут бере активну участь 
у міжнародному проекті ЄС Tempus «Іннова-
ції в інклюзивній освіті» (Україна, Молдова, 
Білорусь, Швеція, Іспанія, Німеччина). Со-
ціологічні опитування показують, що близько 
50% педагогів не готові до навчання дітей з 
особливими потребами. Не готові сприймати 
таких дітей в загальноосвітніх навчальних 
закладах і батьки. Маємо віднайти таких 
професіоналів, які психологічно готові вес-
ти роз’яснювальну роботу, налагоджувати 
співпрацю та створювати належні умови для 
навчання та виховання. 

(Продовження на стор. 2)

ОЛІМПІАДИ

ВИСОКІ  НАГОРОДИ  –  У  ГЕОГРАФІВ  ЗАКАРПАТТЯ
Наприкінці березня у місті Біла Церква Київської області на базі Білоцерківської 

гімназії № 2 проходив ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. 
Загальна кількість учасників Всеукраїнської учнівської олімпіади – 144 особи, 

це школярі 8-11 класів з усіх областей України та міста Києва

СЕМІНАРИ
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ 
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ  ПРОЕКТ  «РОСТОК»

(Продовження. Початок на стор. 1)

Пасічник В.В., професор кафедри інформацій-
них систем та мереж Національного університе-
ту «Львівська політехніка», д.т.н., вів мову про 
інноваційні освітні інформаційні технології щодо 
інклюзивного навчання дітей з особливими по-
требами. Він наголосив, що у суспільстві поряд 
з нами живуть люди з особливими потребами, 
які мають свої соціо-комунікаційні специфічні 
проблеми. І суспільство повинно, у першу чергу, 
подолати цей бар’єр, сприйняти 
цих людей такими, якими вони 
є. Професор також розповів про 
три класи інформаційно-комуніка-
ційних технологій для осіб з осо-
бливими потребами (органи зору, 
органи слуху, опорно-руховий апарат). 
Характерно, що в процесі комунікування 
між суб’єктами суспільства з’являється 
технічно-технологічний засіб, пристрій, 
для побудови надійного соціо-комуніка-
ційного зв’язку в суспільстві, де виступає 
людина з особливими потребами. Це 
ті технології, які потрібно, перш за все, 
використовувати в освіті. 

Кунанець Н.Е., доцент кафедри ін-
формаційних систем та мереж, заступ-
ник директора з наукової роботи НТБ 
Національного університету «Львівська 
політехніка», розповіла учасникам про 
інформаційно-бібліотечне обслуговуван-
ня користувачів з особливими потребами.

Дікова-Фаворська О.М., професор кафедри 
соціології Інституту соціології, психології та со-
ціальних комунікацій, д.с.н. (м.Київ), розкрила 
особливості пошуку моделі реалізації інклю-
зивної освіти, організації навчально-виховного 
процесу в умовах інклюзії. 

Утьосова О.І., завідувач обласної психоло-

го-медико-педагогічної консультації, активно 
включилася в  дискусію, наголосивши на особли-
востях розвитку інклюзивної освіти на Закарпатті 
та окресливши позитивну динаміку створення 
інклюзивних планів, яких зараз на теренах об-
ласті нараховується 85.

Гаяш О.В., методист з інклюзивного навчання 
кабінету дошкільної, початкової та інклюзивної 
освіти ЗІППО, к.п.н., наголосила, що взаємодія 
між «здоровими» дітьми і дітьми з особливими 
потребами в інклюзивних класах сприяє нала-

годженню між ними дружніх стосунків. Завдяки 
такій взаємодії діти вчаться природно сприймати 
і толерантно ставитися до людських відміннос-
тей, вони стають більш чуйними, готовими до 
взаємодопомоги. Вона поділилася досвідом 
роботи щодо підготовки педагогів області до 
роботи з дітьми з особливими потребами.

Дікова-Фаворська О.М., професор кафедри 

соціології Інституту соціології, психології та со-
ціальних комунікацій, д.с.н., професор (м.Київ) 
та Іваць О.М., доцент кафедри менеджменту та 
інноваційного розвитку освіти Закарпатського 
ІППО, к.с.н., розповіли про реалізацію концепції 
«незалежного життя» в умовах інклюзії.

Афанасьєв Д.М., викладач кафедри соціології 
і соціальної роботи ДВНЗ «Ужгородський націо-
нальний університет», наголосив на особливос-
тях формування інформаційно-комунікативних 
компетенцій в мережі Інтернет.

Палько Т.В. та Кунанець Н.Е., 
доцент кафедри інформаційних 
систем та мереж, заступник дирек-
тора з наукової роботи НТБ Націо-
нального університету «Львівська 
політехніка», провели з учасника-

ми рефлексивну дискусію.
Підбиваючи підсумки роботи науково-

практичного семінару, Тетяна Палько 
наголосила, що використання інновацій-
них технологій підтримки інклюзивного 
навчання дітей з особливими потребами 
є новою та вкрай важливою вимогою 
сьогодення. 

Завершилося наукове зібрання під-
писанням угоди про співпрацю з На-
ціональним університетом «Львівська 
політехніка». Представники вишу на-
голосили, що готові надати технічну 
підтримку задля розвитку інклюзивного 
навчання дітей з особливими потребам 

області шляхом співпраці з Закарпатським ІППО.
Фонд бібліотеки ЗІППО отримав цінні автор-

ські видання «Українська жестова мова», «Комп-
лексне розпізнавання жестів» та інші від Націо-
нального університету «Львівська політехніка». 

Усі учасники отримали свідоцтва про участь 
у семінарі.

НПП «Росток» – це комплексна 
програма розвитку дитини. 
Основою навчання є розви-

ваючий інтегративно-діяльнісний 
підхід. Мета проекту – впроваджен-
ня розвивально-освітніх програм, 
які орієнтовані на формування  
здібностей дитини до самонавчання, 
саморозвитку, самореалізації. Дітям 
надається можливість експеримен-
тувати, творити і проявляти себе. 
Ця програма є синтезом ідей і нових 
концепцій освіти з позицій наступності 
з традиційною школою. Одна з осо-
бливостей «Ростка» – використання 
принципу «мінімакса» – пропонувати 
учням навчального матеріалу більше, 
а контролювати рівень знань від-
повідно до державного стандарту. 
Хочеться наголосити, що завдяки 
системному підходу, що враховує 
індивідуальні особливості та потре-
би учнів, програма підвищує їхню 
загальну мотивацію до навчання, 
розвиває активність, самостійність 
та креативність.

Про важливість використання но-
вітніх технологій у навчально-вихов-
ному процесі, нормативно-правове 
забезпечення організації діяльності 
навчального закладу за науково-
педагогічним проектом «Росток» 
присутніх познайомила Матвійчук 
Вікторія Віталіївна, учитель початко-
вих класів Ржищевської загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів Київської 
області. Вона ознайомила присутніх 
з методикою викладання математики 
у початкових класах за підручниками 
Л.Г.Петерсон, з нетрадиційними під-

ходами до розв’язування завдань 
підвищеної складності, з зоровими 
таблицями для удосконалення обчис-
лювальних навичок молодших школя-
рів, із цікавими способами вивчення 
табличного множення та ділення, на-
вчила шукати нестандартні розв’язки 
рівнянь. Вікторія Віталіївна навчила 
моделювати проблемні ситуації на 
уроках математики та створювати си-
туацію успіху в навчально-виховному 
процесі для формування життєвих 
компетентностей на основі діяльніс-
ного підходу, що сприяє легкому за-
своєнню «важких математичних тем» 
молодшими школярами.

Практичну реалізацію діяльнісної 
технології у роботі з першокласни-
ками на уроках української мови та 

читання продемонструвала Кальчук 
Марія Іванівна, учитель початкових 
класів загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 1 м. Українка Обухівського 
району Київської області, спеціаліст 
вищої категорії, заслужений вчитель 
України. Вона ознайомила вчителів з 
методикою вивчення української мови 
у 1 класі за науково-педагогічним 
проектом «Росток», презентувала 
навчальний комплект з української 
мови для 1-го класу (авторів Каль- 
чук М.І., Коченгіної М.В., Чабайов- 
ської М.І.), розробленого відповідно 
до програми, рекомендованої Мініс-
терством (протокол № 7 від 02 липня 
2012 р.) за технологією: Українська 
мова. Прописи (у 4 частинах), автори 
М.І.Кальчук, М.І.Чабайовська; Читан-
ня (І частина – «Вчимося читати», ІІ 
частина – «Читаю сам», ІІІ–ІV частини 
– «Більше читаю – більше знаю»), 
автори М.І.Кальчук, М.В.Коченгіна.

Кальчук М.І. зробила презентацію 
наукових ідей та авторських підходів 
до навчання дітей письму та читанню. 
В основу навчання письма покладено 
генетичний метод, який полегшує про-
цес оволодіння письмом для дітей, 
у яких недостатньо розвинуті дрібні 
м’язи руки. Сутність методу полягає 
у поділі букв на групи за подібністю 
їхніх елементів і легкістю начерку. 
Тобто, учні навчаються писати літери 
від легкої конфігурації до поступового 
ускладнення написання.

Процес навчання письму за про-
грамою науково-педагогічного про-
екту «Росток» забезпечує системну 
роботу з розвитку моторики руки і 
запам’ятовування начерку букв. Для 
цього навчання грамоти базується 
на основі дидактичної казки, сюжет-
но-рольових ігор тощо. Специфіка 
роботи з казками (слухання, пере-
казування, інсценізації, складання 
власних казок) створює сприятливі 
умови для розвитку усного мовлен-
ня, спілкування учнів, розвитку їхніх 
творчих здібностей.

Концепція навчання читання поля-
гає в оптимізації формування навичок 
читання, розвитку уяви та мислення, 
розширенні читацького світогляду, 
забезпеченні національного, мораль-
но-етичного та естетичного виховання 
школярів.

Основне завдання посібників – зро-
бити процес навчання грамоти легким 
і цікавим, відповідно до вікових осо-
бливостей першокласників.

Слухачі курсів підвищення кваліфі-
кації вчителів початкових класів вва-
жають, що такі тренінги спонукають 
до самовдосконалення, надихають 
на творчість, сприяють фаховому 
зростанню. Ними висловлено споді-
вання на подальшу тісну співпрацю 
з учителями Київщини.

У квітні на базі Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти проведено тренінги для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації вчителів початкових класів з метою 
ознайомлення з педагогічною технологією за науково-педагогічним 
проектом «Росток». Ознайомлення з сучасними інноваційними 
педагогічними технологіями вчителів є вимогою часу, оскільки 
комплексна програма розвитку дитини «Росток» змінюється і 
вдосконалюється, з’являються нові навчальні курси і підручники

СЕМІНАРИ

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ
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ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ 
ГРУПИ  ПРОДОВЖЕНОГО  ДНЯ

МОЛОДЬ  ОБИРАЄ  ЗДОРОВИЙ  СПОСІБ  ЖИТТЯ

З метою сприяння розвитку професійно-творчої активності педагога-вихова-
теля, пошуку шляхів підвищення творчого потенціалу, пошуково-дослідницької 
діяльності вихователів груп продовженого дня з нових підходів до організації 
навчально-виховного процесу учнів у  Закарпатському інституті післядипломної 
педагогічної освіти проведено обласний веб-семінар-практикум для методис-
тів рай(міськ)методкабінетів, які відповідають за роботу груп продовженого 
дня, керівників методичних об’єднань вихователів груп продовженого дня, ви-
хователів ГПД „Творчий підхід до організації роботи групи продовженого дня“ 

Відповідно до плану роботи 
Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної 

освіти науково-дослідною лабора-
торією здоров’язбережувальних 
технологій у березні проведено 
навчання з підготовки педаго-

гів-тренерів за 
програмою МОН 
України «Сприян-
ня просвітницькій 
роботі «рівний – 
рівному» серед 
молоді України 
щодо здорового 
способу життя».

Реалізація да-
ної програми спрямована на ви-
рішення таких завдань: 

– створення соціально-педа-
гогічних умов, сприятливих пози-
тивним змінам у знаннях, уміннях, 
навичках і вчинках, у ставленні 
дітей і молоді до здорового спо-
собу життя; 

– створення організаційних умов 
активній просвітницькій діяльності 
щодо здорового способу життя се-

ред дітей і молоді через надання 
повноважень самим підліткам; 

– виявлення в молодіжному 
середовищі позитивних лідерів та 
спонукання осіб з «груп ризику» до 
переорієнтації лідерських якостей 
з негативних на позитивні;

– підготовка підлітків-ін-
структорів до просвітницької 
діяльності серед ровесників;

– підвищення соціальної 
компетентності молоді в пи-
таннях здорового способу 
життя; 

– сприяння розумінню про-
блем молоді суспільством, 

розширенню 
н о р м а т и в -
но-правової 
бази захисту 
здоров’я; 

– впрова-
дження осві-
т и  « р і в н и й 
– рівному» в 
навчальні за-
клади (школи, 
ПТНЗ, вищі 
навчальні за-

клади), позашкільні заклади.
Учасниками тренінгу були пе-

дагоги-організатори, практичні 
психологи, соціальні педагоги, 
керівники гуртків навчальних за-
кладів області. Вони отримали 
свідоцтва про проходження на-
вчання та навчально-методичне 
забезпечення тренінг-курсу, що 
дозволить успішно реалізувати 
завдання Програми.

У ході семінару обговорено на-
ступні питання: 

1. Формування творчого 
характеру педагогічної діяльності 
вихователя групи продовженого дня. 

2. Зростання професійної май-
стерності та особистісного самороз-
витку вихователя ГПД. 

3. Розвиток творчої співпраці з 
вихованцями. 

До роботи вебінару долучилися 
методисти методкабінетів, які відпо-
відають за роботу груп продовженого 
дня з Міжгірського та Тячівського 
районів.

Семінар розпочався виступом 
Гаяш Оксани Володимирівни, ме-
тодиста Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, 
з питанням «Творча особистість ви-
хователя як передумова розвитку 

творчих можливостей дітей». У ході 
виступу з’ясовано як основні напрями 
творчої діяльності вихователя групи 
продовженого дня, так і засоби спо-
нукання вихователя до творчості, а 
саме – готовність до творчості у своїй 

діяльності, активна життєва позиція 
вихователя, професійна потреба в 
оволодінні секретами майстерності, а 
також прагнення вийти за межі умов-
ностей та консервативних правил.

Методист підготувала для кож-
ного учасника 
пам’ятку твор-
чого вихователя 
ГПД.

Про творчий 
підхід до фор-
мування патрі-
отичного сере-
довища у групі 
продовженого 
дня з учасника-
ми веб-семінару 
говорила Чмовш 
Людмила Юріїв-
на, вихователь 
групи продовже-
ного дня ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 6 ім. Гренджі-Донського 
м. Ужгорода, керівник міського мето-
дичного об’єднання вихователів ГПД.

Свій власний творчий педагогіч-
ний досвід з поєднання традиційних 
та сучасних форм і методів органі-

зації виховного 
процесу у групі 
п р од о вж е н о го 
дня презентувала 
Єрмолаєва Іри-
на Анатоліївна, 
вихователь гру-
пи продовженого 
дня СНВК «Пролі-
сок» м. Ужгорода.

С о к о л о в и ч 
Яною Василів-
ною, вихователем 
ГПД Горондів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Мукачівського району, презентовано 
самопідготовку у вигляді сюжетно-
рольової гри. 

Згідно з програмою семінару 
учасникам демонструвалися відео- 
елементи виховних годин виховате-
лів груп продовженого дня ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 8 м. Ужгорода: «Моя Батьків-
щина – Україна!», «Стежками рідної 
землі. Сім чудес України», «Здоровий 
не знає, який він багатий», «Подорож 
у країну «Ввічливість».

Методистом Закарпатського ІППО 
Оксаною Гаяш проведено тренінг 

розвитку творчих здібностей пе-
дагогів «Така барвиста творчість». 
Метою тренінгу було виявлення рис 
творчої особистості та створення 
умов, що розвивають креативні та 
комунікативні здібності педагогів, 
активізують образну пам’ять і творчу 
уяву, сприяють розвитку сміливого, 
нестандартного та гнучкого мислен-
ня; створення сприятливого мікроклі-
мату в колективі; розвиток мотивації 
вихователя до самовдосконалення у 
різноманітних сферах життя.

Учасникам тренінгу були запропо-

новані вправи «Казковий вернісаж», 
«Продовж відомий вислів», «Застосу-
вання предметів», під час виконання 
яких кожен проявив свою індивіду-
альність, навички висловлювання 
своєї думки, вміння знаходити нові 
цікаві рішення, творчий потенціал. 
Вправа «П’ять добрих слів» сприяла 
створенню позитивної атмосфери 
групової взаємодії. Результатом про-
веденого тренінгу стало усвідомлен-
ня учасниками тренінгу позитивного 
самосприйняття, творчого розвитку 
та професійного зростання.

У Закарпатському інституті 
післядипломної педагогічної 
освіти, за участі заступника 

директора Івано-Франківського 
РЦОЯО Любінця І.Л. та методистів 
центру ЗНО, інноваційних освітніх 
технологій та дистанційного на-
вчання ЗІППО Павлович-Іліньо 
З.В. і Меленевич І.М. відбувся 
навчальний семінар для педаго-
гічних працівників Закарпатської 
області, які можуть залучатися до 

роботи у предметних експертних 
групах із визначення порогового 
бала «склав/не склав».

У роботі семінару взяли участь 
вчителі загальноосвітніх навчаль-
них закладів різних типів міської 
та сільської місцевості, а також 
методисти ЗІППО. За резуль-
татами навчального семінару 
будуть остаточно сформовані 
експертні групи, які визначати-
муть пороговий бал тестування 
з української мови та літератури, 
історії України, хімії, біології, іно-
земних мов (англійська, німецька, 
французька), з географії, фізики, 

математики, російської мови.
Також відбувся навчально-ме-

тодичний семінар «Організація 
навчання персоналу пункту пере-
вірки» для педагогічних праців-
ників, які залучатимуться в якості 
старших екзаменаторів до пере-
вірки відкритої частини сертифі-
каційних робіт зовнішнього неза-
лежного оцінювання з української 
мови і літератури. Герасимчук З.І., 
методист Івано-Франківського 
регіонального центру оцінювання 
якості освіти, провела з учасни-
ками семінару практичне заняття 
щодо особливостей перевірки 
бланку Б і Б+ зовнішнього неза-
лежного оцінювання нинішнього 
року та акцентувала увагу на 
базовому та поглибленому рівнях 
сертифікаційних робіт ЗНО з укра-
їнської мови і літератури. 

У заході взяли участь старші 
екзаменатори з Ужгорода, Іршави 
та Рахова.    

ЗНО

Навчання педагогічного
персоналу пункту перевірки
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Педагогічні працівники – 
«мозок» освіти, 

методичні працівники – 
її «серце»

„Інноваційні підходи до організації навчально-
виховного процесу у початковій ланці” – тема 
семінару вчителів початкової ланки Хустського 
району, що проходив у Монастирецькій ЗОШ І-ІІІ 
ст. з ініціативи районного методичного кабінету 
(завідувач Ю. Прокопів, методист О. Андьол).

„Давайте познайомимось” – таку назву мала 
рубрика, в рамках якої виступили Л. Глеба, ди-
ректор школи, та О. Горват, голова шкільного 
методоб’єднання вчителів початкових класів. 
Вони ознайомили присутніх із досягненнями 
учнів та методичними напрацюваннями педагогів 
навчального закладу.

О. Андьол, методист РМК, виступила із пре-
зентацією „Інноваційні технології та їх застосу-
вання у навчально-виховному процесі початкової 
ланки”. Олена Юріївна звернула увагу на те, що 
основним завданням учителя початкових класів, 
на нинішньому етапі розвитку суспільства, є 
формування в учня певного набору компетен-
цій, здатності до саморозвитку. Методист озна-
йомила присутніх з інноваційними формами і 
методами, які сприяють створенню атмосфери 

співробітництва та взаємодії вчителя й учня, 
допомагають педагогу стати справжнім лідером 
дитячого колективу.

Наступним кроком від методики до практики 
стало відвідування учасниками семінару уроків 
у початковій ланці: трудового навчання у 3 класі 
(вчитель О.Горват), природознавства у 1 класі 
(вчитель О.Бобик), літературного читання у 2 
класі (вчитель З. Головка), математики у 2 класі 
(вчитель Н. Антонь), предмета „Я у світі” у 3 класі 
(вчитель Н.Продан), навчання грамоти у 1 класі 
(вчитель О.Вурста), основи здоров’я у 4 класі 
(вчитель Я.Калин). 

 Члени районного методоб’єднання відзначи-
ли високий рівень проведених занять, творчий 

підхід до вибору типу та структури уроку, ви-
користання елементів традиційної методики та 
інноваційних педагогічних технологій у роботі з 
учнями, результативність навчального процесу.

Справжнє свято подарували присутнім учні 
1-4-х класів (учитель Н.Яким) – учасники поза-
класного заходу „Моя країна – я Україна”, які 
щиро розповідали про свої патріотичні почуття 
до найпрекраснішої і наймилішої у світі землі.

„Скринька педагогічних ідей” району попо-
внилася творчими доробками А. Бандурович та 
О. Марканич, учителів Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
Л. Хмари, учителя Нижньоселищенської ЗОШ 

І-ІІІ ст., які поділилися досвідом роботи з питань 
використання інтерактивних методів, проектних 
технологій та критичного мислення у роботі з 
учнями початкової ланки.

Підсумком роботи методичного заходу стала 
вправа „Обери позицію”, під час якої педагоги 
району висловили власні думки щодо успіху в на-
вчально-виховному процесі. Більшість вчителів 
– прихильники нових підходів у системі освіти, 
нового педагогічного мислення, вимогливого 
ставлення до своєї діяльності, результатом якої 
є виховання „інноваційної людини”. 

Учасники семінару зробили висновок: велика 
кількість та різноманітність сучасних інновацій-
них педагогічних технологій вимагає від учителя 

пильної уваги, відповідної під-
готовки до їх вибору й упрова-
дження в навчально-виховний 
процес. Отже, в освітній сфері 
має панувати дух творчості, 
постійного пошуку, які є жи-

вильним середовищем для нових ідей, шукань, 
досягнень.  

Ірина Сеньо, 
учитель початкових класів

 навчально-реабілітаційного центру
 Хустської РДА 

НОВИНИ  РАЙОНІВ

Від методики – до практики

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

На сучасному рівні розвитку цивілізації 
особливу роль відіграє інноваційний по-
тенціал суспільства, що потребує лю-
дей, здатних системно й конструктивно 
мислити, швидко знаходити потрібну 
інформацію, приймати адекватні рішен-
ня, створювати принципово нові ідеї в 
різних галузях

З метою забезпечення дотримання 
вимог чинного законодавства, 
створення належних умов для під-

вищення фахової майстерності музич-
них керівників, у квітні, на базі Куштановецького 
ДНЗ проведено районний семінар-практикум 
музичних керівників дошкільних навчальних за-
кладів Мукачівського району «Виховання юного 
патріота засобами музики». Інструктивно-ме-
тодичне забезпечення семінару здійснювала 
Зварич В.Ю., методист РМК. У роботі семінару 
взяли участь музичні керівники 25 дошкільних 
навчальних закладів району.

Учасники та гості заходу відвідали інтегроване 
заняття у старшій групі «Ніжний вальс та запаль-
ний гопак», яке провели Гуйван Г.В., музичний 
керівник та Біряк І.І., вихователь ДНЗ.

З цікавою історією закладу та завзятою пра-
цею колективу Куштановецького дошкільного на-
вчального закладу ознайомила учасників семіна-
ру Пекар Т.В., завідувач Куштановецького ДНЗ. 
Дружній колектив цього дошкільного навчального 
закладу створив цілісну систему всебічного роз-

витку особистості майбутнього громадянина-па-
тріота України з раннього дитинства, яка перед-
бачає збори, засідання батьківського комітету, 
консультації, бесіди, виставки, свята, розваги, 
дозвілля. Про велику пророблену роботу з цього 
напряму свідчила яскраво оформлена виставка 
дитячих робіт «Україна – батьківщина моя».

У рамках семінару Зварич В.Ю., методист 
РМК, провела тренінгове заняття «Патріотичне 
виховання засобами інтегрованої освітньої ді-
яльності». Проведення тренінгового заняття 
мало на меті підвищити рівень теоретичної 
підготовки педагогів щодо питань патріотичного 
виховання дошкільників в умовах сьогодення. 
У ході заняття, побудованого за модульною сис-

темою, через виконання тематичних 
вправ та завдань музичні керівники 
змогли вдосконалити свої знання 
про зміст, принципи, закономірності, 
методи та організаційні форми патрі-
отичного виховання дітей дошкільного 
віку, розробити ключові позиції для 
використання на заняттях пізнаваль-
ного циклу, оформлення газети «Усе 
починається з дитинства».

Досвідом роботи з питань органі-
зації патріотичного виховання дітей 
дошкільного віку поділилася музич-
ний керівник Ракошинського ДНЗ №3 
Дудаш А.А., яка зауважила, що тільки 
системний підхід у роботі сприятиме 
формуванню національної свідомості 
дитини, патріотичних почуттів, забез-
печить наступність між дошкільним 

закладом та школою у розв’язанні питань з па-
тріотичного виховання. 

Суверенній Україні потрібні громадяни, які 
мають глибоко усвідомлену життєву позицію, 
налаштовані патріотично й водночас толерант-
но, з повагою ставляться до інших людей, їхніх 
національних культур, держав. Виховати таку 
генерацію українців можливо лише за умови по-
єднання сучасної системи виховання і народних 
традицій та звичаїв українців. Тому, зрозуміло, 
що перед сучасним педагогом, який виконує 
соціальне замовлення батьків, стоїть завдання 
активно впроваджувати в освітньо-виховну ро-
боту з дітьми основи патріотичного виховання. 

Олеся Гузинець,
 головний спеціаліст відділу освіти
Мукачівської райдержадміністрації

Усе  починається  з  дитинстваЗараз надворі третє тисячоліття, 
складний суперечливий час, коли і ви-
хованці і їхні молоді батьки потребу-
ють мудрої настанови щодо виховання  
національної самосвідомості, патріо-
тизму, поваги до національної культури, 
історії, мови. Так, однією з найважливіших 
педагогічних задач, визначених Законом 
України «Про дошкільну освіту», є ви-
ховання у дітей любові до України, шано-
бливого ставлення до родини, поваги до 
народних традицій і звичаїв, державної 
та рідної мови, національних цінностей 
українського народу, а також цінностей 
інших націй і народів, свідомого ставлен-
ня до себе, оточення та довкілля
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Мета тренінгу: підвищити знання педагогів щодо змісту освітньої 
лінії «Дитина в соціумі»; сформувати усвідомлення відмінностей між 
ключовими поняттями «родинно-побутова компетенція» і «соціально-ко-
мунікативна компетенція»; сприяти розвитку професійної майстерності 
під час планування послідовності реалізації завдань даної освітньої лінії; 
формувати партнерські взаємини між педагогами

ПІДВИЩЕННЯ  ФАХОВОЇ  МАЙСТЕРНОСТІ  КЕРІВНИКІВ 
ДОШКІЛЬНИХ  НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ЗА ОСВІТНЬОЮ ЛІНІЄЮ 
«ДИТИНА В СОЦІУМІ»

На початку квітня на базі дошкіль-
ного навчального закладу ком-
бінованого типу №20 Ужгород-

ської міської ради відбувся семінар-
практикум для завідувачів дошкільних 
навчальних закладів Закарпаття, які 
проходять курси підвищення кваліфі-
кації у Закарпатському інституті після-
дипломної педагогічної освіти «Роль 
керівника у впровадженні особистісно-
орієнтованих технологій розвитку со-
ціально-морального потенціалу дитини 
в умовах дошкільного закладу комбіно-
ваного типу».

У ході семінару-практикуму завіду-
вач ДНЗ №20 Ковач Мар’яна Дмитрівна 
презентувала досвід роботи педагогіч-
ного колективу з формування соціаль-
но-морального потенціалу дитини в 
умовах дошкільного закладу комбінова-
ного типу та вказала на роль керівника 
у впровадженні особистісно-орієнтова-
них технологій. 

З метою підвищення знань педагогів 

щодо забезпечення змісту освітньої 
лінії «Дитина в соціумі», формуван-
ня усвідомлення відмінностей між 
ключовими поняттями «родинно-по-
бутова компетенція» і «соціально-ко-
мунікативна компетенція», сприяння 
розвитку професійної майстерності 
під час планування послідовності ре-
алізації завдань даної освітньої лінії, 

формування партнерських вза-
ємин між педагогами проводив-
ся тренінг «Реалізація змісту 
Базового компонента за освіт-
ньою лінією «Дитина в соціумі» 
(Протас Марина Борисівна, ви-
хователь-методист).

Учасники семінару отрима-
ли консультацію від професора 
Одеського інституту з проблем 

зору та офтольмонології Віри Іванівни 
Сердюченко, яка відвідала дошкільний 
навчальний заклад з метою обстежен-
ня та надання консультацій педагогам, 
батькам щодо роботи з дітьми, які ма-
ють вади, важкі патології зору. Куль-
мінацією семінару-практикуму стало 
інтегроване заняття-вистава «Казочка 
про дівчинку Одарочку» вихованців спе-
ціальної групи з вадами зору, яке про-
вела тифлопедагог Василенко Таміла 
Мамедівна. 

Метою заняття було розширення 
знань дітей про народні звичаї, обряди, 
свята; розвиток відчуття форми, ритму, 
кольору; використання техніки айрис-
фолдінг для розпису писанки; розвиток 
вміння підбирати контрастні кольори 
для створення візерунку; розвиток око-
міру, вміння орієнтуватися серед деко-
рацій, незнайомих предметів; вихову-
вання самостійності, наполегливості, 
любові та поваги до традицій україн-
ського народу.

Обладнання та матеріали: аркуші 
паперу формату А1 і А4, маркери, стікери, 
мішечок.

ХІД ТРЕНІНГУ
Вступ 
Добрий день усім, хто в залі,
Радо вас вітаємо!
Взяти участь в семінарі
Колег я попрохаю.
І. Повідомлення теми, плану та пра-

вил роботи
Звісно, у кожного з вас є певні очіку-

вання щодо нашого семінару-тренінгу. 
Можливо, хтось хоче отримати нову 
інформацію, ознайомитися з новими тер-
мінами, дізнатися про досвід своїх колег. 
Тому запишіть свої очікування ось на цих 
квіточках. Прикріпіть їх на нашому дереві 
очікувань. (Звучить музика).

Свої очікування учасники пишуть на 
запропонованих квіточках, які ведучі при-
кріплюють на «дерево очікувань».

Мотивація до роботи
Притча «Про рай і пекло»
Одного разу мудрець попросив Госпо-

да показати йому рай і пекло. Господь від-
вів мудреця до приміщення, де нестерпно 
страждали голодні люди. Посеред кімнати 
стояв великий казан зі смачною кашею. 
Люди мали ложки, але вони були довші 
за руки, і жоден не міг втрапити ложкою 
до рота. «Так, це справжнє пекло!» – по-
думав мудрець.

Потім вони зайшли до іншого примі-
щення, де всі були ситі й веселі, хоча там 
стояв такий самий казан, а люди мали 
такі самі довгі ложки. Що ж робило життя 
цих людей райським? Придивившись, 
мудрець побачив – вони годували одне 
одного!

Ці люди вміли взаємодіяти. Переві-
римо, чи вмієте взаємодіяти ви.

1. Вправа на знайомство „Вітаю 
Вас”

Мета: познайомити учасників, сприяти 
згуртованості групи та створенню ком-
фортної атмосфери для успішної роботи.

Хід проведення
Тренер пропонує підводитися тим лю-

дям, які вважають, що це стосується їх:
– встаньте ті, у кого чорне волосся;
– встаньте ті, хто має гарну посмішку;
– встаньте ті, хто має доньку;
– встаньте ті, хто має сина;
– встаньте ті, хто вважає себе гарною 

матір’ю;
– встаньте ті, хто прийшов сьогодні на 

нашу зустріч з гарним настроєм, і хоче 

отримати безліч позитивних вражень і 
корисних порад.

2. Вправа «Прийняття правил»
Мета: обумовити необхідність виро-

блення і дотримання певних правил, на 
яких базується діяльність та комфортне 
перебування учасників у групі.

«Тут і тепер»
«Щирість і відвертість»
«Конфіденційність»
«Я сам»
«Активність усіх членів групи»
«Критикуємо висловлювання, а не 

людину»
«Доброзичливе ставлення всіх учас-

ників»
 
II етап. Створення мікроклімату 

працездатності
3. Вправа «Стінка»
Мета: розвивати в педагогів здібнос-

ті до емпатії; спонукати до розуміння 
психічного стану дитини, її емоційних 
переживань у нових соціальних умовах; 
оволодіння навичками встановлення 
емоційного контакту з дитиною.

Опис вправи. Учасникам пропонують 
стати в щільне коло. У центрі кола – 
«малюк», який уперше прийшов у групу. 
Погляд кожного має бути невиразним, 
і лише одна людина (за домовленістю) 
має поглядом показати «дитині» свою 
зацікавленість та готовність допомогти. 

Примітка: вихователь-методист на-
голошує на яскравому відображенні 
учасниками виконуваної ролі.

Запитання для обговорення:
– Як почувається «малюк»?
– Із чим він зіткнувся в нових соціаль-

них умовах?
– Який емоційний стан він переживає?
– Які ваші дії щодо встановлення емо-

ційного контакту з «дитиною»?

III етап. Вправи на засвоєння змісту 
тренінгу

4. Вправа «Асоціації»
Мета: сформулювати визначення по-

няття «соціум».
Час виконання: 5 хвилин.
Опис вправи. Використовуючи папір 

формату А1, вихователь-методист запи-
сує асоціації, які виникають в учасників зі 
словом «соціум».

Наприкінці вправи він підбиває підсум-
ки і пропонує кілька наукових визначень 
поняття (Додаток 1).

Ведучий тренінгу довільним способом 
здійснює поділ учасників на 2 групи.

5. Вправа «Навчання в групах»
Мета: підвищити рівень компетентності 

педагогів стосовно змісту освітньої лінії 
«Дитина в соціумі».

Час виконання: 15 хвилин.
Опис вправи. Здійснюється поділ 

учасників на 5 підгруп. Учасники кожної 
підгрупи отримують у письмовій формі 
відомості щодо змісту освітньої лінії 
«Дитина в соціумі» («Сім’я», «Родина», 
«Дорослі», «Діти», «Група»). Учасникам 
підгруп надається 5 хв для опрацювання 
матеріалу. Протягом періоду вивчення 
учасники кожної підгрупи фіксують зміст 
прочитаного. Після завершення лідер 
підгрупи ознайомлює всіх з результатами 
вивчення.

Тренер підбиває підсумок вправи.
6. Вправа «Думка по колу»
Мета: визначити методи та прийоми 

реалізації змісту освітньої лінії «Дитина 
в соціумі».

Час виконання: 7 хвилин.
Опис вправи. Учасники тренінгу сидять 

єдиною групою у великому колі.
На великому аркуші паперу тренер 

робить запис «Методи та прийоми». Пе-
дагоги почергово називають методи та 
прийоми одного з видів діяльності, які, 
на їхню думку, забезпечать реалізацію 
завдань освітньої лінії «Дитина в соціумі».

7. Вправа «Пісочний годинник»
Мета: підбити підсумки, спонукати 

учасників до осмислення всього почутого 
під час тренінгу.

Опис вправи. Кожен учасник пише на 
стікері свої враження від заходу та повідо-
мляє, чи збулися його сподівання. Якщо 
так – наклеює стікер на нижню частину 
пісочного годинника.

8. Вправа «Закінчи речення»
Мета: здійснити рефлексію власних 

вражень. 

Опис вправи. Учасники дістають з 
мішечка згорнуті папірці з незакінченими 
висловами та продовжують їх. 

Приклади закінчених висловів:
Я вражена тим, що...
Найбільшою несподіванкою для мене 

було...
Найскладніше було...
Мене зацікавило...
Мені сподобалося...
У своїй роботі я використовуватиму...
Сьогодні я дізналася...
У ході тренінгу я змінила б...
Я зрозуміла...
Я хотіла б побажати...
Я сподіваюся...

ДОДАТОК 1
До вправи «Асоціації»

Соціум – це: суспільство як цілісна 
соціальна система; людська спільність 
певного типу (родові і сімейно-споріднені, 
соціально-класові, національно-етнічні, 
територіально-поселенські спільності); 
соціальне оточення людини, сукупність 
форм діяльності людей, що історично 
склалися.

Соціум – це специфічна система, 
свого роду організм, що розвивається за 
своїми особливими законами, які харак-
теризуються надзвичайною складністю. 
У соціумі взаємодіє величезна кількість 
людей. Результатами їхніх зв’язків ста-
ють особливі умови життєдіяльності та 
особливе оточення, які створюються в 
окремих соціальних групах. Ці умови 
можуть впливати на інших людей, які не 
входять до цих груп.

Соціум – це не лише сім’я (батьки, 
родичі), а ще й дошкільні заклади (ви-
хователі), школа (викладачі, учителі, 
адміністрація), приятелі (під час дозвілля 
та позашкільних заходів)... Усі вони є взі-
рцями або антивзірцями для наслідуван-
ня, виховання та навчання.

Соціум – це люди зі схожим світогля-
дом, які об’єднані в одну велику групу, 
мають спільну територію, політичні по-
гляди та економіку. Внаслідок цього, люди 
об’єднуються єдиною системою вимог до 
поведінки, у них вироблені певні закони, 
яким підпорядковується суспільство. Усе, 
що не прийнятно для даної групи людей, 
засуджується і пригнічується.

Марина Протас, 
вихователь-методист ДНЗ № 20 

м. Ужгорода

ТРЕНІНГИ
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У контексті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 
2012-2021 роки нові завдання постають перед методичною службою 
позашкільної освіти. Особливістю її функції має стати мобільність, 
швидке реагування на зміни в позашкільній освіті, інтереси дітей, 
запити батьків та педагогічна майстерність методистів, керівників 
гуртків

 КРЕАТИВНІСТЬ  ПЕДАГОГІВ  — 
УСПІХ  ВИХОВАНЦІВ

У березні, згідно з планом роботи інформацій-
но-методичного відділу за 2014-2015 рр., у 
рамках проведення Тижня 

педагогічної майстерності в За-
карпатському обласному еко-
лого-натуралістичному центрі 
учнівської молоді проведено 
круглий стіл „Успіхи та проблеми 
освітньої діяльності Закарпат-
ського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді”.

Метою заходу було визначення ефективних 
складових успішної діяльності педагогів; обмін до-
свідом плідної діяльності; визначення перспективи 
удосконалення освітнього середовища.

Основним завданням зустрічі стало обговорення 
питання застосування на практиці співвідношення 
традиційних та інноваційних освітніх технологій; 
взаємозв’язку і відмінностей в методиках викла-
дання, а також проблеми розуміння та застосу-
вання в навчальному процесі сучасних освітніх 

технологій; формувати вміння диференційованого 
підходу й організації роботи педагогів з юннатами; 
виявити проблемні питання і знайти їх відповідні 
рішення та окреслити головні напрями роботи 
педагогів на майбутнє.

З а с і д а н н я  к ру гл о го  с тол у  в і д к р и л и :  
Геревич О.В., директор ЗОЕНЦ; Кузьма В.Ю., 
заступник директора з навчально-виховної та 
методичної роботи.

Зустріч пройшла в сприятливій невимушеній 
атмосфері. Присутні педагоги активізували творчі 
стимулюючі резерви своєї майстерності і стали 

гравцями-будівельниками власного „Храму пе-
дагогічного успіху”, ділилися досвідом роботи, 
секретами педагогічної майстерності.

 Визначення такого аспекту як „самоаналіз за-
няття” дало можливість кожному педагогу визна-
чити сильні та слабкі сторони своєї майстерності, 
допомагали добирати та вибудовувати стратегію 
навчального процесу задля досягнення прогнозо-
ваного результату подальших перспектив педаго-
гічної діяльності.

На завершення тренінгу кожен учасник визна-
чився і обрав для себе найголовніше кредо свого 
життя, яке, зокрема, уособлює в собі наступні 

твердження: „Ви – верхівка 
еволюційної піраміди, ви – не-
повторна особистість, активний 
творець власного життя. Якщо 
ви впевнені в собі, то пере-
шкода стає для вас викликом, а 

виклик кличе до звершень. І тоді всі ваші поразки 
і невдачі відступають”. 

День завершувався. В учасників круглого столу 
в душі залишилося глибоке і чітке переконання, що 
ми усі робимо важливу справу – даруємо радість 
спілкування через пізнання світу і навчання, через 
віру у вихованців і визнання їх як особистостей, 
через присвячення себе назавжди професії „Пе-
дагог”.

Галина Буряк,
методист відділу інформаційно-методичної 

роботи ЗОЕНЦ

УСПІХИ   ТА   ПРОБЛЕМИ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ   ОСВІТНЬОЇ   ДІЯЛЬНОСТІ

Методична робота в Ужгород-
ському районному центрі 
дитячої творчості передбачає 

систему взаємопов’язаних дій і захо-
дів, які спрямовані на забезпечення 
методичного супроводу організації 
виховної роботи у закладі в цілому 
та всебічне, якісне підвищення за-
гальнокультурного рівня у керівників 
гуртків, педагогів, удосконалення 
професійної майстерності та розви-
ток творчого потенціалу. 

У позашкільному навчальному за-
кладі (директор Вульпе Світлана Пе-
трівна) працює 47 педагогічних пра-
цівників, у тому числі 24 сумісники, 
із них – 14 керівників Малої академії 
наук. За якісним складом: до 5 років 
педагогічного стажу – 8 керівників 
гуртків, до 10 років – 14 педагогів, до 
20 років – 18, за 28 років – 5 педаго-
гічних працівників. У 33 гуртках, 58 
групах, 14 секціях МАН займається 
1017 вихованців. Слід зауважити, що 
Ужгородський РЦДТ – позашкільний 
заклад, який працює виключно у 
сільській місцевості. Тільки 9 гуртків 
(«Образотворче мистецтво», вокаль-
на студія сучасної естрадної пісні 
«Тоніка», «Комп’ютерні технології», 
«Писанкарство», «Паперопластика», 
літературний гурток «Первоцвіт», 
«Аплікація соломкою», зразкова хо-
реографічна студія «Мрія») діють на 
базі закладу, інші – 27 гуртків та 14 
секцій Малої академії наук – на базі 
22 навчальних закладів району. 

Методична робота є супроводом 
до діяльності конкретного педагогіч-
ного працівника, бажання якого спря-
мовані на збагачення вмінь, навичок, 
педагогічної та виконавської май-
стерності. Пріоритетними напрямами 
і завданнями методичної роботи є 
забезпечення розвитку закладу, зрос-
тання професійної компетентності 
педагогів, проведення дослідно-екс-
периментальної роботи, надання 
підтримки педагогам в інноваційній 
діяльності, здійснення керівництва 
роботою методичних об’єднань. На 
педагогічних радах виносяться пи-
тання, які регламентують діяльність 
методичної роботи, приймаються 
рішення щодо вдосконалення форм 
і методів роботи закладу. 

У закладі за окремим планом ді-
ють два методоб’єднання: керівників 
гуртків художньо-естетичного спря-
мування, керівників секцій МАН та 
керівників гуртків технічного спряму-
вання. На засіданнях розглядаються 
теоретичні питання та проводяться 
практичні заняття. 

Ужгородський районний центр ди-
тячої творчості систематично рекла-

мує соціально-педагогічні ініціативи, 
шляхи та методи реалізації програм, 
новації, досягнення педагогічного ко-
лективу. Створено фільм про заклад. 
Методичну діяльність позашкільної 
установи неодноразово висвітлюва-
ли педагоги закладу в освітянській 
пресі та газеті «Вісті Ужгородщи-
ни». Нещодавно керівник гуртка 
Салай М.Й. зі своїми вихованцями 
літературного гуртка «Первоцвіт» 
виступала на обласному телеба-
ченні. Видано збірочки літературних 
надбань гуртківців, які ставали пере-
можцями та призерами у Міжнарод-
ному конкурсі МАЛІЖ (мала академія 
літератури і журналістики). 

Позитивні, креативні дії методистів 
позашкільного навчального закладу 
спрямовані на ініціативність, творчий 
підхід до справи, підтримку колег. 

Результативність є головною умовою 
формування нової особистості, яка 
буде затребувана практикою у най-
ближчому майбутньому. Методист 
сучасного позашкільного навчаль-
ного закладу – ерудована особис-
тість в усіх питаннях діяльності на-
вчально-виховного процесу: володіє 

методикою, нормативно-правовою 
базою, поєднує у собі високий про-
фесіоналізм, вимогливість до себе 
та педагогів, з якими співпрацює, 
строгість і гнучкість у діях. 

Тому методист Ужгородського 
районного центру дитячої творчості 
надає висококваліфікований мето-
дичний супровід колегам: консульта-
ції, поради, методичні рекомендації, 
практичні заняття, тренінги. Осно-
вними формами є індивідуальне та 
групове консультування педагогів з 
актуальних питань навчально-вихов-
ного процесу, обмін досвідом роботи, 
взаємовідвідування гуртків. Це стало 
можливим із приходом методиста 
закладу – Сентипал Верони Іванів-
ни. Вона брала участь у конкурсі 
педагогічної майстерності керівників 
гуртків позашкільних навчальних 

закладів «Джерело творчості» і в 
номінації «Вокальне та музичне 
мистецтво» виборола І місце. Та-
ким чином стала зразком для своїх 
колег та прикладом для вихованців. 
А її гуртківці здобували перемогу у 
Свято-Георгіївському міжнародному 
православному фестивалі культури 
та творчості, на обласних фестива-
лях-конкурсах «Божий дар», «Знай і 
люби свій край». Вона – композитор, 
керівник вокальної студії сучасної 
естрадної пісні «Тоніка», автор на-
вчально-методичного репертуарного 
збірника «Синій птах».

В ефективному методичному су-
проводі виховної діяльності значну 
роль відіграє моніторингове дослі-
дження, яке проводиться дирекцією 
закладу та психологом. Вивчення 
освітніх запитів батьків, учнів, ви-
значення спроможності зреалізувати 
освітній потенціал керівником гуртків 
на забезпечення запитів і потреб 
– все це аналітико-діагностична 
інформація, яка дає можливість 
спроектувати гуртки на базі загально-
освітніх закладів району, в яких вони 
будуть діяти, кількість дітей, залуче-
них до гуртків, створення секцій МАН. 
Психолог Дацьо Марина Михайлівна 
двічі на рік проводить моніторингові 
дослідження, займається прогнозу-
ванням змін в освітній діяльності, 
знайомить з результатами запитів та 
побажань педагогів закладу. Психо-
лог співпрацює і з гуртківцями, надає 
їм консультації.

Ужгородський районний центр 
дитячої творчості є центром розви-
тку креативності сільської дитини, 
допомагає становленню підлітків, 
морально-естетичному та духовно-
му вихованню, забезпечує розвиток 
талановитої та обдарованої дитини, 
дає можливість вибору професії. І 
все це завдяки колективу однодум-
ців-професіоналів під керівництвом 
Вульпе Світлани Петрівни.

      
      Василина Кузьма,

      методист 
кабінету методики виховної

та позашкільної роботи ЗІППО

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Система взаємодії суб’єктів освітньо-
го середовища нині вимагає інноваційних 
змін моделей навчання, нових підходів до 
підготовки фахівців, зокрема педагогів 
позашкільної освіти. Використання таких 
підходів сприятиме удосконаленню педаго-
гічної діяльності та ефективній співпраці 
колективу вцілому
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ДОСВІД КОЖНОГО – НАДБАННЯ ВСІХ

Мета уроку:
– поглибити уявлення учнів про несприятливі 

фізико-географічні процеси, які можуть 
відбуватися на території України; 

– формувати уявлення про несприятливі 
природні процеси; 

– систематизувати знання учнів про вплив 
людської діяльності на несприятливі природні 
процеси;

– сформувати поняття про шляхи запобігання 
несприятливим природним процесам; 

– вдосконалювати практичні вміння учнів 
працювати з фізичною картою України, вміння 
працювати в групах.

Обладнання: фізична карта України, атласи, 
інформаційні картки, таблиці: 

«Несприятливі природні процеси», «Правила 
написання сенкенів», «Лист оцінювання», 
фотографії несприятливих природних процесів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку
І. Організація класу:
– ознайомлення з темою уроку, мотивація;
– поділ учнів класу на 2 групи;
– вибір експерта з оцінювання;
– випереджуючі завдання;
– розграфити в зошиті таблицю.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
Учням видаються завдання із  назвами 

несприятливих процесів і явищ. Потрібно швидко 
розділити їх на групи: 

1. Несприятливі природні явища.
2. Несприятливі природні процеси.
Несприятливі явища вивчалися в темі «Клімат 

України».
Визначити несприятливі процеси складно. Цим 

будемо займатися під час уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Сьогодні нам потрібно з’ясувати чи повинні 

ми ,  маючи значн і  науков і  досягнення  і 
сприятливі кліматичні умови в Україні, нехтувати 
проявами природних процесів, які називаються 
несприятливими, у деяких випадках навіть 
катастрофічними. Чи все ж таки ми змушені вивчати 
ці процеси, знати причини їх виникнення.

Проблемні питання: 
– Як ви думаєте, які природні процеси називають 

несприятливими, катастрофічними?
– Які фактори можуть бути причиною виникнення 

цих процесів?
Вивчаючи несприятливі процеси, які проявляються 

в Україні, будемо складати опорний конспект, так як 
дана тема в підручнику не висвітлена.

Найнесприятливішим процесом на території 
України за масштабом шкоди є водна та вітрова 
ерозія. 

 «Ерозія» (з лат. «виривати») – процес руйнування 
верхнього шару ґрунту під дією води, вітру, під час 
його обробітку. Змив і розмив ґрунту відбувається 
на схилах, коли добова сума опадів становить 10-
20 мм.

Пригадати: етапи яроутворення (6 клас):
– виїмка;
– яр;
– балка.
Показ фотографій.

Яроутворення відбувається під дією таких 
чинників:

1) надмірне зволоження, потоки води;
2) похил території;
3) неправильний обробіток ґрунту;

4) м’які лесові породи.
В атласі (ст.11 карта «Сучасні несприятливі 

фізико-географічні процеси») вияснити, в яких 
районах України поширений процес яроутворення 
(маячки на настінну фізичну карту України).

Досить багато проблем для людей і шкоди 
господарству завдають зсуви.

Зсуви – відрив і переміщення мас гірських порід 
схилами під дією сили тяжіння. У нашій області 
в гірських місцевостях ці процеси відбуваються 
досить часто (доповнення учнів за краєзнавчими 
матеріалами).

Демонстрація фотографій.

Зсуви відбуваються під дією таких чинників:
1) надмірне зволоження ґрунту;
2) вирубка лісу;
3) порушення рівноваги, підрізання схилів, 

навантаження будівлями;
4) сейсмічні поштовхи.
За картою в атласі визначаємо райони поширення 

(маячки на настінну карту України).
На території України є умови для розвитку 

карстових процесів. Уперше ці процеси вивчили на 
вапняковому плато Карст в Югославії.

Карст – процес утворення підземних порожнин 
та виїмок на поверхні землі, результаті розчинення 
вапняків, гіпсів, солей під дією поверхневих і 
підземних вод.

Фотографії.

Україна – одна з класичних карстових країн світу. 
На Поділлі існує печера Оптимістична, лабіринт 
якої сягає 160 км. 

За картою з’ясовуємо райони поширення в 
Україні і ставимо маячки на настінну карту.

Велику руйнівну силу мають селеві потоки.
Селі – це стрімкі потужні потоки з води, грязі, 

уламків гірських порід. Вони короткочасні, дуже 
небезпечні і непередбачувані (доповнення учнів з 
краєзнавчих матеріалів).

Фотографії.
Вони виникають в результаті:
1) сильних дощів;
2) швидкого танення снігу;
3) руйнування гребель, водосховищ;
4) вирубки лісу.
За картою з’ясовуємо райони поширення (маячки 

на настінну карту).

У результаті інтенсивного перезволоження 
рівнинних територій України розвивається 
заболочення.

Заболочення – це процес надмірного 
зволоження ґрунту зі зміною ґрунтово-
рослинного покриву. Даний процес призводить 
до погіршення стану ґрунтів. 

Доповнення учнів:
Даний процес відбувається під впливом таких 

чинників:

1) надлишок вологи;
2) рівнинність території;
3) неглибоке залягання водотривких шарів та 

ґрунтових вод;
4) великі розливи річок.
Процеси заболочення характерні для:
– районів Полісся;
– заплав Дніпра, Сіверського Донця.
(Маячки на карту України).
Внаслідок меліорації земель (зрошення) у 

посушливих районах України відбувається вторинне 
засолення ґрунтів, яке спричинене підняттям рівня 
підземних вод при надмірному поливі в умовах 
наявності солей у ґрунтотвірних породах. Це 
призводить до погіршення родючості ґрунту.

Доповнення:
Чинники, що призводять до вторинного засолення 

ґрунту:
1) високий вміст солей у ґрунтотвірних породах;
2) надмірний полив, неправильне штучне 

зрошення.
400 тис.  га в Україні  мають потребу в 

меліоративних заходах.
Засолення ґрунту проявляється на півдні України.
(Маячки на карту України).
Виконавши нашу дослідну роботу, подивіться на 

карту України.
Який можна зробити висновок?
– На всій Україні відбуваються несприятливі 

природні процеси.
Чи повинні ми нехтувати проявами природних 

процесів? 
Чи потрібно нам вивчати їх та причини їхнього 

виникнення? 
 Ми повинні вивчати процеси не тільки для того, 

щоб зрозуміти їхнє розмаїття, але й для того, щоб 
розробляти досконалі шляхи із запобігання їхнього 
шкідливого впливу.

На дошку вивішується надпис: добре обдумайте 
всі несприятливі процеси та їхні прояви і 
запропонуйте шляхи запобігання цим процесам.

IV. Закріплення нового матеріалу: скласти і 
прокоментувати «сенкени» з вивчених понять.

V. Підсумки уроку, оцінювання:
Наш урок можна завершити такими словами:
Ви – новітнє покоління
Вам весь час вперед іти,
Середовище привітне
Треба дітям зберегти,
Щоб в новім тисячолітті
Все буяло і росло.
Тож сьогодні і навіки
Не робіть природі зло.
Оцінки за урок – листки оцінювання.

VІ. Домашнє завдання: вивчити опорний 
конспект із зошита.

Галина Пасічник,
учитель географії
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НЕСПРИЯТЛИВІ
ПРИРОДНІ  ПРОЦЕСИ

8 клас
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ФАХІВЦІ   МНС   ЗАСТЕРІГАЮТЬ...

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ РЕЖИМ У ШКОЛІ

 Якими основними питаннями повинні займа-
тися школярі під керівництвом педагогів, щоб 
не допустити пожежі в школі? 

Чистота – запорука 
безпеки

Потрібно стежити за тим, щоб 
на території школи не скупчува-
лися різні горючі відходи (сміття, 
старі парти, столи, стільці, сухе 
листя і т.п.). При пожежі це лег-
когорюче сміття може сприяти 
поширенню вогню на шкільні 
будівлі. 

Не менш важливо здійсню-
вати контроль за станом доріг, 
проїздів та під’їздів до шкільних 
будівель, стежити за тим, щоб 
вони не захаращувалися, а 
в зимовий період регулярно 
очищалися від снігових заметів 
і льоду. Робиться це для того, 
щоб пожежні автомобілі завжди 
мали можливість безперешкод-
но дістатися до території школи. 

Сучасні пожежні автоцистер-
ни доставляють той запас води, 
якого в більшості випадків ви-
являється достатньо, щоб успіш-
но боротися 
з пожежею 
в початковій 
стадії. Якщо 
ж пожежа набула великих розмі-
рів – пожежники використовують 
місцеві водні джерела: водойми, 
ставки, резервуари, протипо-
жежний водопровід з мережею 
пожежних гідрантів. 

Необхідно стежити, щоб 
кришки оглядових колодязів, де 
розташовані підземні пожежні 
гідранти, не були засипані зем-
лею і сміттям, а на стіні найближ-
чої будови перебував вказівний 
знак пожежної безпеки про 
місцезнаходження гідранта. Під 
час снігових заметів слід дбати 
про очищення кришок гідрантів 
від снігу та льоду. 

  
План евакуації

У кожній школі розробляється 
і вивішується на видному місці 
план евакуації людей. З якою 
метою він розробляється? 

Якщо в школі виникло заго-
ряння, в першу чергу необхідно 
дуже швидко й організовано 
евакуювати всіх школярів. Най-
менша розгубленість, паніка мо-
жуть призвести до непоправних 
наслідків. 

У плані евакуації відобража-
ються питання швидкого опо-
віщення всіх педагогів і учнів 
про пожежу, виходу школярів з 
палаючих приміщень або таких, 
що перебувають під загрозою 
вогню і диму, вказуються запас-
ні та основні виходи, через які 
вони повинні евакуюватися. На-
йменування приміщень позна-
чають безпосередньо на планах 
поверхів, або всі приміщення 
нумерують і докладають екс-
плікацію приміщень. Нумерують 

евакуаційні виходи, сходи. Якщо 
при експлуатації окремі виходи 
закриті, на плані евакуації двер-
ний проріз зображують закритим 
і відзначають місцезнаходження 
ключів з написом «Ящик з клю-
чем від зовнішніх дверей». 

На план наносять стрілки, що 
вказують маршрути руху людей, 

виходячи з найменшого часу ви-
ходу і більшої надійності шляхів 
евакуації. 

Практика показує, що при 
пожежі не завжди вдається 
вивести людей назовні через 
сходи. Нерідко люди рятуються, 
виходячи на покрівлю та в інші 
повітряні зони. Якщо такі зони 

є, то виходи на них, як резервні, 
показують на плані евакуації. 

Крім маршрутів руху, позна-
чають місця знаходження ручних 
пожежних сповіщувачів, вогне-
гасників, пожежних кранів, те-
лефонів та іншого обладнання. 

Перша дія – викликати по-
жежно-рятувальної служби за 
номером «101». Друга дія – 
оголосити про евакуацію, за-
стосовуючи гучномовну систему 
оповіщення, при цьому по всій 
будівлі транслюється заздале-
гідь підготовлений текст. 

При евакуації дітей в дитячих 
установах викладачі та вихова-
телі зобов’язані: 

• підготувати дітей до ева-
куації: припинити заняття, ігри, 
прийом їжі; необхідно швидко 
одягнути дітей; 

• оголосити порядок, напрям 
руху і місце збору; 

• відповідно до плану евакуа-
ції: відкрити двері в напрямі руху, 
вивести дітей і щільно зачинити 
двері; 

• зібрати всіх дітей в перед-
баченому планом евакуації 
місці; 

• надати, при необхідності, 
першу допомогу; 

• перевірити наявність дітей 
за списком і про результати 
доповісти директору або коман-
диру прибулого пожежно-ряту-
вального підрозділу, керівнику 
гасіння пожежі. 

До прибуття пожежних-ряту-
вальників учні старших класів 
можуть залучатися для надання 
допомоги вчителям в організації 
евакуації малюків: допомогти їх 

одягнути, відвести в тепле при-
міщення; викликати «швидку 
допомогу» для надання медич-
ної допомоги постраждалим; 
виконати окремі доручення з 
гасіння пожежі. 

Кожна шкільна будівля по-
винна мати не менше двох ева-
куаційних виходів. У випадку, 

якщо один з них відрізаний вог-
нем, для порятунку людей і май-
на використовується другий. 

Двері на шляхах евакуації 
повинні відкриватися вільно й у 
напрямі виходу з будівлі. Запори 
на дверях евакуаційних виходів 
повинні забезпечувати людям, 
що знаходяться всередині бу-

дівлі, можливість вільного їх від-
чинення зсередини без ключа. 

Кабінети фізики, хімії 
та виробничі майстерні
З усіх шкільних приміщень 

найбільш небезпечні в пожеж-
ному відношенні кабінети фізики 
та хімії, виробничі майстерні, 
– саме тут містяться горючі 
речовини і матеріали, легкозай-
мисті рідини, газові пальники, 
спиртівки, електроплитки і т. ін. 

Класні дошки, парти, шафи, 
столи встановлюються з таким 
розрахунком, щоб виходи з кабі-
нетів, лабораторій, виробничих 
майстерень були вільні. 

У шкільних столярних та ме-
ханічних майстернях повинен 
суворо дотримуватися проти-
пожежний режим. Перш ніж при-
ступити до роботи в майстер-
нях, де є електрообладнання, 
необхідно вивчити інструкції та 
виконувати встановлені правила 
експлуатації електрообладнан-
ня. Збирання сміття та відходів 
необхідно проводити після кож-
ного заняття. Запас матеріалів 
в майстерні не повинен переви-
щувати кількості, яка потрібна 
для проведення занять на один 
день. Не можна в столярних 
майстернях сушити заготівлі та 
деревину на печах, фарбувати 
вироби нітрофарбами. 

Викладач хімії (лаборант) 
перед початком занять повинен 
включити вентиляцію; перекона-
тися в наявності і справності за-
собів пожежогасіння. На початку 
занять в кабінетах фізики і хімії 
учнів необхідно проінформувати 

про пожежну небезпеку речовин, 
які застосовуються для чергових 
навчальних цілей. Користу-
ватися пожежонебезпечними 
речовинами і нагрівальними 
приладами учням за відсутності 
викладача заборонено. 

У хімічних лабораторіях за-
горяння може відбутися навіть 
без участі людини. Багато із за-
стосовуваних хімічних речовин 
і реактивів мають пожежови-
бухонебезпечні властивості, є 
сильними окислювачами або 
нестійкими при зберіганні речо-
винами. 

Потрібно дотримуватися пра-
вил зберігання таких речовин 
і матеріалів, інакше можуть 
бути небажані наслідки: вибух, 
запалення і т.п. Небезпечні 
речовини повинні зберігатися 
роздільно, у відповідній упаковці 
і в допустимих кількостях. Необ-

хідно стежити за 
тим, щоб на всіх 
реактивах були 
чіткі етикетки. 

У лабораторі-
ях та інших приміщеннях допус-
кається зберігання ЛЗР та ГР у 
кількостях, що не перевищують 
змінну потребу. Доставка рідин 
у приміщення повинна проводи-
тися в закритій тарі. 

Ефіри, спирти, бензин, гас 
є вкрай небезпечними при за-
стосуванні рідинами. Займання 
їхніх випаровувань може статися 
від палаючої свічки, запаленого 
сірника. Тому цими рідинами 
слід користуватися дуже обе-
режно, використовувати їх у 
строго обмежених кількостях. Не 
дозволяється учням заправляти 
ними нагрівальні прилади. 

Категорично забороняється 
гасіння водою багатьох речовин 
і рідин (натрій, бензин, гас), а 
також електрообладнання, що 
знаходиться під напругою. Тому 
в хімічних і фізичних лаборато-
ріях, у виробничих майстернях 
по-винні бути відповідні засо-
би гасіння вогню: порошковий 
вогнегасник, азбестова кошма, 
пісок. Відповідальними за по-
жежну безпеку лабораторій і 
майстерень повинні бути відпо-
відні компетентні фахівці.

Дотримання зазначених захо-
дів забезпечить нормальні, з 
точки зору пожежної безпеки, 
умови занять в хімічних і фі-
зичних кабінетах, у виробничих 
майстернях. 

        
О. Федор,

    завідувач
обласного методичного 

    кабінету навчально-
методичного центру БЖД

Що д н я  м и 
бачимо на-
вколо себе 

дерева, траву, квіти, 
птахів, комах, тварин. Це все – природа. 
Людина – частина її. Але у людини є 
можливість змінювати природу. Кожна 
зміна починається з маленького вчинку. 
Від людини залежить: чи збереже вона 
природу, чи зруйнує. Нам подобається 
чисте повітря, прозора вода в річках, 
зелена трава на луках, могутні дерева в 
лісах. Це – життя. І наш обов’язок – збе-
регти його. 

У Кошелівській ЗОШ І-ІІІ ступенів із 30 
березня по 4 квітня проходив тиждень 
екології. Хорошим початком стала щоріч-
на акція «Зробимо Україну чистою». Учні 
5-11 класів охоче прибирали територію 
села: зібрано 140 кг макулатури, 250 кг 
пластику, 5 т 450 кг скла. 

У школі також проводився конкурс 
малюнку з природоохоронної тематики. 
Аналізуючи ці роботи, розумієш, що на 

зміну йде молоде покоління, яке покли-
кане робити добро, оберігати природу, 
дбати про благоустрій рідного села. 

Учні 5-А класу (кл. керівник  Дячок О.В.) 
підготували ранок «Моє село. Болить 
за нього серце». Дзвінко лунали голоси 
хлопчиків та дівчаток, а на очах учителів 
виступали сльози – сльози радості, що 

такі маленькі сер-
денька відчувають 
любов та шанобливе 
ставлення до рідної 

землі. 
Варто сказати і про учнів 9-Б класу 

(кл. керівник Катринець С.І.), адже саме 
завдяки їм наше село перетворилося на 
чисте. 

Знаємо, що без природи людина за-
гине, тому докладемо максимум зусиль, 
щоб прийдешнє покоління вдихало свіже 
закарпатське повітря, щоб милувалося 
незрівнянною красою карпатських гір, 
щоб насолоджувалося тільки чистою 
джерельною водичкою. 

Пам’ятаймо, що найціннішим скарбом 
є наше здоров’я, а це залежить тільки 
від нас.

Ольга Орос,
педагог-організатор

Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Хустського району
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