
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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ОСВІТЯНИ  ЗАКАРПАТТЯ  НА  ФОРУМІ  ЗНАНЬ

Вдосконалення освіти національних меншин України та 
Республіки Польща було основним питанням зустрічі 
представників Міністерства освіти і науки України та 

делегації Міністерства національної освіти Польщі, яка від-
булася 9 червня 2015 року в МОН.

У зустрічі взяли участь Павло Полянський, заступник Міні-
стра освіти і науки України; Ева Дудек, заступник Міністра на-
ціональної освіти Республіки Польща, а також представники 
міністерств та експертів з питань освіти нацменшин.

На початку зустрічі Павло Полянський подякував усім 
польським громадянам за важливу для України підтримку в 
складний для країни час та їхню солідарність і на політичному, 
і на суспільному рівнях. Заступник Міністра освіти і науки та-
кож зазначив, що для України є дуже цінною підтримка Польщі 
і в освітньому просторі, яка є членом Вишеградської четвірки 
з інтеграції до євроатлантичного простору, може поділитися 
європейським досвідом для модернізації української освіти.

Під час зустрічі сторони зосередили увагу на питанні 
освіти національних меншин, зокрема, поляків в Україні та 
українців у Польщі. «У нас іде інтенсивна робота над новим 
законопроектом «Про освіту». Однак, як і в чинному законо-
давстві, держава й надалі гарантуватиме всім представникам 
нацменшин в Україні безкоштовну середню освіту, яка, відпо-
відно до нового Закону, триватиме вже 12 років», – зазначив 
заступник Міністра освіти і науки України.

Павло Полянський повідомив, що представники польської 
нацменшини мають можливість складати зовнішнє незалежне 
оцінювання польською мовою. Також цьогоріч вперше було 
проведено Всеукраїнську олімпіаду з польської мови та 
літератури.  Загалом, сьогодні в Україні здобувають освіту 
польською мовою близько 1600 дітей, 26 500 дітей вивчають 
польську як предмет та ще 10 000 – вивчають її факульта-
тивно в гуртках. І, як зауважив заступник Міністра, цікавість 
до вивчення польської мови серед української молоді інтен-
сивно зростає, оскільки багато учнів орієнтуються на вступ 
до польських вищих навчальних закладів.

Разом із тим, українська та польська сторони обговорили 

низку питань щодо освіти національних меншин, які потре-
бують координації зусиль обох країн. Зокрема, йдеться про 
забезпечення та обмін якісними підручниками, в тому числі в 
електронному форматі; взаємне визнання рівнів кваліфікації 
вчителів та відповідна оплата праці; створення можливості 
для етнічних українців вивчати українську мову як іноземну за 
вибором в будь-якій польській школі (що аналогічно функці-
онує в Україні для польської мови); організація обмінів учнів 
для ефективнішого вивчення ними української та польської 
мов; розробка стратегій освіти нацменшин як в Україні, так 
і в Польщі тощо.

За підсумками зустрічі представники Міністерства освіти 
і науки України та делегації експертів з Республіки Польща 
домовилися про подальшу конструктивну співпрацю для 
ефективного вирішення зазначених питань.

За інформацією МОН України

22 травня представники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відвіда-
ли Всеукраїнську виставку «Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних 
змін» та VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Психолого-педагогічний супровід фахової 
підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», котра проходила у примі-
щенні Київського міського будинку вчителяОстанній дзвоник для тисяч випускників 

лунає в школах Закарпатського краю. 
Це свято, яке спонукає проаналізувати 

досягнуте, переоцінити зроблене, переглянути 
пройдене.

Уже вчорашні школярі, а сьогоднішні випус-
кники та абітурієнти, планують майбутнє та з 
надією дивляться вперед. З останнім дзвоником 
відходить дитинство, відкриваючи шлях дорос-
лому, сповненому звитяги, енергії, творчості 

та натхнення 
життю. Реалі-
зовуючи по-
тужний потен-
ціал, закладе-
ний у кожному 
з Вас, Ви роз-
будовуватиме 
могутню, єди-
ну і соборну 

державу, щоб гордо сказати: «Це Україна, яку 
збудували ми!». Щира подяка педагогам-на-
ставникам, які своїм талантом, вірою, терпінням 
та натхненням виховують потужну українську 
генерацію! Мирного неба, творчих злетів, гарної 
долі, злагоди та любові на нелегкому життєвому 
шляху, дорогі випускники!

Партнерство заради змін

Європейська інтеграція України 
(попри те, що вже зроблено важливі 
політичні кроки, підписано Угоду про 
асоціацію) усе ще залишається радше 
мрією, аніж досяжною реальністю. 
Надто непростими є умови входження 
в Європейський союз (ЄС). Одначе, 
шлях обрано, залишається робити 
усе можливе, щоб омріяні європейські 
стандарти життя стали нормою для 
кожного українця.  

(Чит. на стор. 2)

Літні мовні табори – мотивація 
вивчення іноземних мов

Створення літніх мовних таборів є 
одним із нестандартних підходів для 
забезпечення якісного навчання дітей 
іноземним мовам, які спонукатимуть 
школярів практично застосовувати 
знання, отримані протягом навчаль-
ного року.

(Чит. на стор. 3)

Навчання – крок до успіху

Однією з форм підвищення фа-
хової майстерності є курсова пере-
підготовка педагогів. У травні від-
повідно до плану роботи ЗІППО на 
базі Берегівської спеціалізованої 
школи-інтернат І-ІІІ ст. відбулися курси 
підвищення кваліфікації вихователів 
шкіл-інтернатів.

(Чит. на стор. 4)

Скликає останній  
дзвоник 

Відкрив виставку президент Національної академії 
педагогічних наук України Василь Кремень, який 
наголосив на актуальності пріоритетних проблем 

розвитку системи післядипломної педагогічної освіти в 
умовах сучасних цивілізаційних змін. 

Започаткована цьогоріч виставка «Післядипломна пе-
дагогічна освіта в контексті сучасних 
цивілізаційних змін» презентуватиме 
досягнення керівних, науково-педа-
гогічних і педагогічних працівників 
системи післядипломної педагогічної 
освіти.

Делегація освітян із Закарпаття 
презентувала підручники, навчальні 
посібники, програми, творчі доробки, 
напрацювання науково-педагогічних 
працівників інституту та кращих пе-
дагогів краю. 

Під час урочистого відкриття та брифінгу педагоги 
отримали відповіді на питання, пов’язані з розвитком 
освіти, зокрема післядипломної педагогічної у період 
реформування галузі. Зокрема Василь Кремень зазна-
чив, що заклади післядипломної педагогічної освіти від-
повідно до вимог часу мають стати центрами з надання 

послуг системи неперервної освіти.  
Відбулося пленарне засідання, робота продовжилася 

у секціях. 
Директор Закарпатського ІППО Тетяна Палько ви-

ступила з доповіддю «Психолого-педагогічні засади 
сприяння розвитку рефлексії вчителів в умовах  після-

дипломної педагогічної освіти».
Михайло Басараб, заступник 

директора з науково-дослідної ді-
яльності та міжнародної діяльності 
ЗІППО, розкрив учасникам проблеми 
підготовки педагогічних кадрів на 
території Закарпаття у 20-30-х роках 
XX століття.

Учасники Закарпатського ІППО 
повернулися ще з однією нагоро-
дою: почесне звання «Лауреат 
Всеукраїнської виставки-презентації 

«Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних 
цивілізаційних змін».

Освітянські форуми, виставки, які щорічно проходять 
у столиці нашої держави, викликають здорову конку-
ренцію, стимул до всебічного вдосконалення, плідного 
діалогу серед кращих освітніх установ.

У  МОН  УКРАЇНИ  ОБГОВОРИЛИ  РОЗВИТОК  ОСВІТИ 
НАЦІОНАЛЬНИХ  МЕНШИН
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У ході семінару розглянуто низку 
важливих питань щодо органі-
зації та проведення літніх мов-

них таборів в Україні. Представники 
волонтерських організацій та закор-
донних видавництв презентували 
комплекти матеріалів із проведення 
різних видів роботи у мовному табо-
рі, які дозволять кожному учневі про-
явити творчість та суттєво розвинути 
мовленнєві вміння та навички.

Під час семінару відбулася пре-
зентація результатів тестування 
рівня знань англійської мови екзаме-
наційного департаменту Кембридж-
ського університету. У заході взяли 
участь голова департаменту оціню-
вання Cambridge English у Північній 
Європі Джиліан Хортон-Крюгер, 
директор з маркетингу у Північній 
Європі Кембриджського університету 
Аркадіуш Яворський та консультант 
в Україні Дарина Сіжук. 

15 квітня 2015 року екзаменацій-
ний департамент Кембриджського 
університету спільно з департа-
ментом загальної середньої освіти 
Міністерства освіти і науки України 
за підтримки авторизованих екзаме-
наційних центрів Cambridge English в 
Україні провели тестування з англій-
ської мови 500 одинадцятикласників 
Києва, Одеси, Харкова, Дніпропе-
тровська та Львова. Екзаменаційні 

матеріали були направлені на пере-
вірку до Кембріджського університе-
ту, де експерти оцінили рівень знань 
англійської мови серед української 
молоді. За результатами перевірки 
було відзначено, що випускники 
українських шкіл засвідчили високий 
рівень у розумінні англійської. За 
словами Джиліан Хортон-Крюгер, ре-
зультати показали, що 82% учнів, що 
брали участь у тестуваннях, досягли 
щонайменше рівня B1 за загальноєв-
ропейськими стандартами з мовної 

освіти, що відповідає програмним 
вимогам Міністерства освіти і науки 
України серед загальноосвітніх на-
вчальних закладів. 

Оксана Коваленко, головний 
спеціаліст департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти МОН 
України зазначила, що особливо 
важливими для нас є високі показни-
ки учнів у частині тестування нави-
чок читання, адже зовсім скоро учні 
складатимуть зовнішнє незалежне 
оцінювання з англійської мови, яке 

також включає перевірку цього виду 
мовленнєвої діяльності.

Серед розглянутих питань осо-
бливо гостро постає проблема на-
вчально-методичного забезпечення 
з іноземних мов. У рамках семінару 
відбулася панельна дискусія мето-
дистів з авторами вітчизняних під-
ручників Оксаною Карп’юк, Світла-
ною Сотніковою, Юрієм Клименком 
та представниками ключових укра-
їнських та зарубіжних видавництв 
щодо якості сучасного підручника з 
іноземних мов.

У рамках семінару обговорено 
питання підвищення фахової май-
стерності вчителя іноземної мови. 
Вікторія Іваніщева, менеджер про-
ектів Британської Ради в Україні та 
Олександр Шаленко, незалежний 
експерт з питань викладання англій-
ської мови, презентували результати 
роботи спільного проекту МОН Укра-
їни та Британської Ради «Післяди-
пломна педагогічна освіта вчителів 
іноземних мов» та розповіли про 
розробку кваліфікаційної рамки по-
казників фахової майстерності. Доку-
мент має стати дієвим інструментом 
визначення власного професійного 
рівня учителя та чіткого розуміння 
шляхів безперервного професійного 
розвитку в атестаційний та міжатес-
таційний періоди.

ШЛЯХИ  ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ  ІНШОМОВНОЇ  ОСВІТИ

Закарпатський інститут післядипломної 
педагогічної освіти вже шостий рік по-
спіль співпрацює з Центром 

європейської політики (СЕР) міста 
Братислава Словацької Республіки у 
напрямі поширення знань про ЄС у за-
гальноосвітніх навчальних закладах. 
Про результати співпраці, зокрема у 
рамках проекту «Європа в школі» (2010 – 2012 
рр.) ми неодноразово інформували педагогічну 
спільноту Закарпаття. Однак нагадаємо, що окрім 
семінарів, на яких навчалися педагоги Донецької, 
Житомирської, Закарпатської та  Одеської об-

ластей, підготовлено Посібник тренера. 
Він містить як основну інформацію про 

інституції ЄС, так і про його цінності, особливості 
набуття громадянства тощо.

У вересні 2015 року  завершується спільний 
проект «Європа в школі – 2» (продовження по-
переднього), у рамках якого під час навчаль-

них семінарів актуалізовано 
теми європейської інтеграції 
та вироблено методики по-
ширення набутих знань в 
українських загальноосвітніх 
навчальних закладах.  Ре-
зультатом проекту є так звані 
Робочі зошити за темами: 
«Цілі та принципи функціо-
нування ЄС крізь призму сис-
теми цінностей», «Політичні 
аспекти європейської інте-
грації», «Економічні аспекти 
європейської інтеграції», 
«Громадянство». 

Упродовж квітня-травня 

відбулися регіональні семінари-пре-
зентації результатів проекту в обласних 
інститутах післядипломної педагогічної 
освіти Закарпатської, Івано-Франківської, 
Львівської, Полтавської, Чернігівської, 

Житомирської областей та м. Києва. Учасники 
семінарів (учителі історії, географії, іноземних 
мов, керівники навчальних закладів, керівники 
Євроклубів, науково-педагогічні працівники систе-
ми післядипломної освіти, інші) мали змогу озна-
йомитися із досвідом трансформацій у процесі 
євроінтеграції Словацької та Чеської республік; 
поспілкуватися з організаторами проекту; висло-
вити свою оцінку, зауваження та доповнення  до 
Робочих зошитів. Ці зошити  готуються до друку і 
невдовзі  їх електронний варіант через сайт ЗІППО 
буде доступним для використання. 

Дискусії, які мали місце у ході семінарів, дове-
ли, що окрім інтересу до ЄС, ми маємо бажання 
і готовність впроваджувати прогресивні практики 
європейського суспільства задля змін на краще. 

Результати семінарів і  проекту у цілому стали 
предметом зустрічі його організаторів та  парт-
нерів з прес-аташе Представництва ЄС в Україні  
Девідом Штуліком. Висока оцінка спільної роботи 
додає сподівань, що співпрацю буде продовжено. 

ВИВЧАЄМО  ІНОЗЕМНІ  МОВИ

ПАРТНЕРСТВО  ЗАРАДИ  ЗМІН

19-21 травня у м. Ірпінь Київської області відбувся семінар ме-
тодистів іноземних мов обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти щодо особливостей викладання предмета у 
наступному навчальному році «Шляхи підвищення якості іншо-
мовної освіти України в контексті інтеграції до європейського 
освітнього простору»

Європейська інтеграція України (попри те, що вже зроблено важливі політичні 
кроки, підписано Угоду про асоціацію) усе ще залишається радше мрією, аніж 
досяжною реальністю. Надто непростими є умови входження в Європейський 
союз (ЄС). Одначе, шлях обрано, залишається робити усе можливе, щоб омрі-
яні європейські стандарти життя стали нормою для кожного українця.  Бути 
готовими реформувати українське суспільство допомагає європейська спіль-
нота, найперше, країни-сусіди. Їхній досвід трансформацій у період входження 
в ЄС дозволить нам уникнути багатьох труднощів і стане у нагоді на шляху 
поступального розвитку
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ПОШИРЕННЯ  ПЕРЕДОВОГО  ДОСВІДУ
У Мукачівському районі відбувся обласний семінар-практикум 

методистів районних (міських) відділів (управлінь) освіти, які 
відповідають за виховну роботу, керівників районних (міських) 
методичних об’єднань заступників директорів шкіл з виховної 
роботи «Національно-патріотичне виховання учнів». Семінар 
проведено Закарпатським інститутом післядипломної педаго-
гічної освіти спільно з методичним кабінетом відділу освіти. У 
роботі семінару взяла участь Оксана Біров, заступник голови 
Мукачівської районної державної адміністрації

Мукачівщина вітала учасників 
методичного форуму у Верх-
ньовизницькій загальноос-

вітній школі І-ІІІ ступенів. Директор 
навчального закладу Юрій Гутник 
провів екскурсію-презентацію, під 
час якої ознайомив освітян області 
з історією заснування та розбудови 
школи, розповів про досягнення 
педагогічного та учнівського колек-
тиву. Позитивні враження склалися 
і від перегляду виставки дитячої 
творчості. 

Проведення семінару передбача-
ло поширення передового досвіду 
з національно-патріотичного ви-
ховання учнів, обмін методичними 
здобутками, окреслення творчих 
перспектив виховання підростаю-
чого покоління. Про досвід та пер-
спективи освіти району розповіла 
Ганна Диганич, завідувач райметод-
кабінету.

Ольга Тулюк, методист, окреслила 
особливості національно-патріотич-
ного виховання у системі виховної 
роботи Мукачівського району та 

презентувала «Палітру педагогічного 
досвіду» Ракошинської, Клячанів-
ської, Чинадіївської, Залужанської, 
Верхньовизницької загальноосвітніх 
навчальних закладів. Цінними стали 
методичні рекомендації щодо про-
ведення уроків мужності, розроблені 
творчою групою заступників директо-
рів з виховної роботи.

Практичну частину семінару ре-
алізовано через відкриті виховні 

заняття: година мужності у 10 класі 
«Герої-патріоти в боротьбі за волю 
українського народу» (Ганна Хай-
нас), заняття військово-патріотич-

ного гуртка «Школа безпеки» в 11-А 
класі (Микола Євтушенко), заняття 
військово-спортивного гуртка «За-
хист Вітчизни» (Іван Йобак). За-
вершили практичний етап семінару 
надзвичайно цікаві та пізнавальні 
майстер-класи з керамофлористики 
«Виготовлення квітки маку», який 
провела Людмила Стецьо, керівник 
гуртків Районного центру дитячої та 
юнацької творчості, та майстер-клас 
з вишивання стрічками «Соняшник», 
який провела вчитель трудового на-
вчання Ольга Чобаль. 

Яскраве свято підготували учнів-
ські колективи В.Визницької, Коль-
чинської, В.Коропецької ЗОШ І-ІІІ ст., 
Кленовецької, Пістрялівської, Русь-
ківської ЗОШ І-ІІ ст. під промовистою 
назвою «Ти будеш жити, Україно, 
країно щастя і добра!», яке стало 
свідченням тривалої плідної роботи 
педагогів з виховання патріотизму у 
підростаючого покоління, підтримки 
талановитих дітей. 

Логічним завершенням семінару 
став круглий стіл «Національно-па-
тріотичне виховання учнів – важли-
ва складова загального виховного 
процесу», яким керував Іван Лазар, 
завідувач кабінету координаційно-
методичної діяльності ЗІППО та 
Валентина Сивохоп, методист цього 
кабінету.

Створення літніх мовних 
таборів є одним із нестан-
дартних підходів для за-

безпечення якісного навчання 
дітей іноземним мовам, які спо-
нукатимуть школярів практично 
застосовувати знання, отримані 
протягом навчального року. У 
таборах діти матимуть можли-
вість спілкуватися іноземними 
мовами та застосовувати їх у 
різних формах діяльності (ігро-
вих та концертних програмах, 
дискусійних клубах, театральних 
студіях тощо), непомітно долати 
мовний бар’єр, поєднати навчан-
ня із захоплюючим відпочинком, 
а головне – отримати мотивацію 
для подальшого вдосконалення 
мовленнєвих навичок із інозем-
них мов. Основна мета мовних 
таборів – зацікавити учнів вивчен-
ням іноземних мов та сприяти 
самопідготовці.

У травні на базі Закарпат-
ського інституту післядипломної 

педагогічної освіти з ініціативи 
департаменту освіти і науки За-
карпатської ОДА пройшов тренінг 
для вчителів іноземної мови (ан-
глійської, німецької, французької) 
області, які залучатимуться до 
проведення мовних таборів у 
районах.

На тренінгу розглянуто пи-
тання планування та управління 
проектом, активні форми роботи 
у мовному таборі, 
надано практичні 
рекомендації щодо 
написання плану 
роботи табору. На-
талія Денисівна Хи-
мич, учитель англій-
ської мови Іршав-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. 
№1, запропонувала 
власну систему ро-
боти з проектами 
літніх мовних табо-
рів, що передбачає 
вдосконалення всіх 

видів мовленнєвої діяльності в ці-
кавій ігровій формі, розрахованій 
на різні рівні мовної компетенції 
від A1 до B1.

Учитель англійської мови Ви-
шківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Хуст-
ського району Ганна Іванівна 
Талабішка звернула увагу вчи-
телів на активні форми роботи з 
учнями, які витікають із завдань 
мовного табору – показати дітям 
інший, відмінний від шкільного 
стиль викладання, де акцент 
ставиться на практичну частину 
і знання, які можна застосувати 
в інших сферах. Це дуже від-
різняється від традиційного те-
оретичного підходу до процесу 
навчання. Саме через таку ді-
яльність діти значно розширюють 
свій кругозір.

У мовних групах учителі озна-
йомилися з системою роботи з 
проектами для різних вікових 
категорій, яка передбачає актив-
ний діяльнісний підхід та практику 
всіх комунікативних навичок. 
Автентичні матеріали, які пропо-
нувалися для зразка, слугують 
базою, можуть бути адаптовані 
та творчо використані вчителями.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

ЛІТНІ  МОВНІ  ТАБОРИ  —  МОТИВАЦІЯ 
ВИВЧЕННЯ  ІНОЗЕМНИХ  МОВ

У травні на базі дошкільного навчального 
закладу № 23 м. Мукачева (керівник 
– Ліба Т.А., вихователь-методист – Бе-

режна В.Г.) відбувся майстер-клас для керів-
ників дошкільних закладів міста за участю 
завідувача кафедри дошкільної та початкової 
освіти Луганського національного педагогіч-
ного університету імені Тараса Шевченка, 
доктора педагогічних наук, професора Наталії 
Василівни Гавриш. На заході були присутні 
також і викладачі Мукачівського державного 
університету.

Наталія Василівна поділилася з присутніми 
власною технологією роботи з дошкільниками 
щодо підвищення їхньої мовленнєвої та інте-
лектуальної активності. На основі практичного 
заняття з дітьми старшої групи науковець 
продемонструвала цікаві ігрові методи та при-
йоми роботи, що допомагають активізувати 
увагу дітей, процеси мислення, спонукають 
до активної мовленнєвої діяльності.

Наприкінці зустрічі науковець презентувала 
власні напрацювання – методичний посібник 
«Розумне виховання сучасних дошкільнят» 
та навчально-методичний посібник «Вчимося 
розповідати. Складання розповідей за серія-
ми сюжетних картин на основі літературних 
творів».

Майстер-клас 
для керівників 

дошкільних 
навчальних закладів
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Відповідно до плану роботи Закарпатсько-
го інституту післядипломної педагогічної 
освіти з 12 травня 2015 року розпочалися 

заняття творчої майстерні учителів початкових 
класів «Школа 1 класу – 2015», «Школа 4 кла-
су – 2015» у Великоберезнянському районі, 
13 травня – у Свалявському районі, 14 травня 
інстуктивно-методичні наради проведено з 
учителями міста Мукачева та Мукачівського 
району, а 15 травня відбулися засідання 
школи на Перечинщині. 

Під час проведення інстуктивно-методич-
них нарад розглянуто наступні питання:

– проблеми реалізації змісту нової програ-
ми початкової загальної освіти у перших та 
четвертих класах загальноосвітніх навчаль-
них закладів у 2015/2016 н.р.;

– питання про розвантаження програм з на-
вчальних предметів у четвертому та першому 
класі (робота з проектом змін до Програми 

(2011 р.); 
– вивчення навчальних предметів у першому 

класі (без врахування змін до нової програми):
– специфіка вивчення української мови у пер-

шому класі;
– специфіка вивчення математики у першому 

класі;
– специфіка вивчення природознавства у 

першому класі.
 У четвертому класі (з урахуванням змін до 

Програми (2011):
– специфіка вивчення української мови у чет-

вертому класі;
– специфіка вивчення математики у першому 

класі;
– специфіка вивчення природознавства у пер-

шому класі;
– організація навчально-виховного процесу на 

уроках літературного читання.

Учасники курсів прослухали 
144-годинний курс, який 
провели педагогічні та на-

уково-педагогічні працівники 
Закарпатського інституту після-
дипломної педагогічної освіти 
спільно з методистом РМК відді-
лу освіти Брегівської РДА Стан-
кович Л.М.

Уся робота на курсах була 
спрямована на підвищення фа-
хового рівня вихователів школи-
інтернату, їхньої готовності до 
інноваційної діяльності з метою 
створення необхідних умов для 
всебічного розвитку вихованців, 
збереження та зміцнення їхнього 
здоров’я та соціальної адапта-
ції, формування у них цілісної 
системи соціальних, 
загальних та надпред-
метних компетентнос-
тей на основі особистіс-
ного підходу до потреб і 
можливостей учнів.

Форма занять була 
різноманітною – лекції, 
семінарські та прак-
тичні заняття, бесіди, 
майстер-класи, відвід-
ування практичних за-
нять вихователів, перегляд та 
аналіз масових заходів.

Слухачі курсів поглибили свої 
знання про сучасні методи, фор-
ми, моделі виховної роботи з 
учнями, інтерактивні форми 
роботи в сучасних технологіях 
навчально-виховного процесу, 
про активні форми співпраці з 

родинами вихованців; ознайо-
милися з інноваційними психо-
дидактичними технологіями, пе-
редовим педагогічним досвідом 
щодо системи виховної роботи 
з дітьми в умовах школи-інтер-
нату тощо. Зі слухачами курсів 

проведено тематичні дискусії: 
«Інформаційні та телекомуніка-
ційні технології у виховній робо-
ті», «Форми та методи активізації 
творчого потенціалу вихованців 
школи-інтернату». Прекрас-
ний склад лекторів, які вільно 
володіли аудиторією (не лише 
викладаючи теоретичний мате-

ріал, а й залучаючи вихователів 
до інтерактивної діяльності), 
актуальність розглянутих пи-
тань, доброзичлива атмосфера 
сприяли ефективності навчання 
дорослих, творчій співпраці.

У день практики педагоги 
мали можливість 
відвідати виховні 
заняття своїх ко-
лег-вихователів 
школи-інтернату. 
Тар М.Г., Логойда 
М.М., Валегурова 
А.Ю., Жидік Д.М. 
пок азали  свою 
майстерність, ви-
сокий професій-
ний рівень, а також 
належний рівень 
знань своїх учнів. 

Г іжицьк а  Г.Р. 
провела виховний захід з пре-
зентацією «Майдан, який змінив 
світ, Україну і мене!». Усі присутні 
були зворушені до сліз. Активну 
участь слухачі курсів взяли у 
майстер-класі з виготовлення 
топиарію «Родинне дерево щас-
тя», який показала Боршош М.В.

Про ефективність відвідуван-
ня курсів свідчать об’єктивні дані, 
що відображено в анкетах «Ви-
хідне діагностування».

На завершення курсів учасни-
ки отримали свідоцтва, які їм під 
час закриття вручила методист 
кабінету дошкільної, початкової 
та інклюзивної освіти ЗІППО 
Гаяш О.В. 

Навчання  —  крок  до  успіху
Однією з форм підвищення фахової майстерності є курсова перепідготовка педагогів. 

У травні відповідно до плану роботи ЗІППО на базі Берегівської спеціалізованої школи-
інтернат І-ІІІ ст. відбулися курси підвищення кваліфікації вихователів шкіл-інтернатів

14 травня у рамках курсів підвищення ква-
ліфікації учителів іноземної мови відбувся кру-
глий стіл «Діяльнісно-орієнтоване навчання 
іноземної мови на сучасному етапі». 

На розгляд учасників заходу виносилися 
наступні питання:

1. Тенденції оновлення змісту навчання 
іноземних мов у сучасній середній школі. Ко-
мунікативне спрямування процесу навчання.

2. Діяльнісна технологія навчання іншомов-
ного спілкування.

3. Пріоритетні характеристики комунікатив-
но-діяльнісної, особистісно орієнтованої та 
культурологічної парадигми сучасної шкільної 
іншомовної освіти.

4. Індивідуалізація та диференціація на-
вчання, розробки різнорівневих вправ та за-
вдань для навчання іноземної мови.

Спільно з учителями іноземних мов облас-
ті, модераторами – методистами іноземних 
мов інституту та експертом-консультантом 
Баяновською М.Р., завідувачем кафедри сус-
пільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти  
ЗІППО обговорено проблематику іншомовної 
освіти краю, а також наголошено на новаціях 
– організації мовних таборів на базі загально-
освітніх навчальних закладів Закарпаття.

Новатика у вивченні 
іноземних мов

28 травня на базі Закарпатського 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти відбулося чергове засідання об-
ласної Школи молодого методиста.

Іван Лазар, завідувач кабінету ко-
ординаційно-методичної діяльності 
ЗІППО, розпочав роботу заходу, окрес-
ливши головні принципи створення 
документу в районному, міському 
методичному кабінеті. Заняття-практи-
кум «Ведення ділової документації як 

необхідна складова роботи методиста» 
провела завідувач кафедри педагогіки 
та психології ЗІППО Лідія Ходанич.

Учасники обласного методичного за-
ходу отримали бібліотечку спеціалізова-
ної літератури, електронну презентацію 
проведення заняття.

Творчі  майстерні
вчителів  початкових  класів

Школа
молодого  методиста
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КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСВІТЯНИНА — 
ЗАПОРУКА  УСПІХУ

Цікавий флеш-моб у виконанні 
педпрацівників та школярів зу-
стрів гостей заходу. Розпочали 

роботу семінару з презентації дирек-
тора школи Бабинець Діани Йосипів-
ни «Управлінська компетентність та 
культура керівника – запорука успіш-
ного функціонування закладу осві-
ти», де представлено творчу лабо-
раторію педагогічного та учнівського 
колективів Рахівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 
3, які працюють над розвитком твор-
чого потенціалу, вихованням загаль-
нолюдських моральних цінностей 
шляхом упровадження особистісно-
орієнтованого підходу в навчально-
виховному процесі.

Відрадно, що очолює колектив Ра-
хівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 людина, яка 
пройшла всі сходинки педагогічного 
зросту: від вихователя групи продо-
вженого дня, педагога-організато-
ра, учителя, голови профспілкового 
комітету до директора навчального 
закладу із яскраво вираженою інди-

відуальністю, творчим неспокоєм та 
лідерськими якостями, які вміло реа-
лізовуються не лише в межах школи, 
району, а й в обласному турі Всеу-
країнського конкурсу «Учитель року 
– 2014», де вона стала лауреатом.

Бабинець Д.Й. розповіла про свої 
життєві принципи та філософію ке-
рівництва навчальним закладом, в 
основі яких домінуючим є професі-
оналізм, відповідальність, безкон-
фліктність, морально-етичні норми. 
Від професіоналізму керівника бага-
то в чому залежить успішний розви-
ток навчального закладу, його кон-
курентоспроможність й авторитет. 
Професіоналізм керівника – запо-

рука працездатності педагогічного 
колективу, добробуту учнів, спокою 
батьків. 

Діана Йосипівна ознайомила із ба-
гаторівневою управлінською систе-
мою, структурою методичної роботи 
школи та виробленою власним до-
свідом моделлю професійної компе-

тентності, яка включає особисті якос-
ті, патріотизм, політичну культуру, 
високі моральні якості, суспільну ак-
тивність. Проте головне, що підкрес-
лила директор, – це згуртованість, 
взаємопідтримка адміністрації шко-
ли та всього педагогічного колективу, 
командний дух, що робить навчаль-
ний заклад конкурентоспроможним. 
Саме тоді звичайна школа перетво-
рюється на сучасний освітній заклад: 
школу радості і гармонії, творчості та 
комфорту, впевненості та спокою. 

У свою чергу, компетентний ке-
рівник має вимагати від кожного 
педпрацівника бути справжнім про-
фесіоналом, фахівцем педагогічної 
справи, а саме дати школярам не по-
верхові знання, а навчити їх правиль-
но приймати рішення, використову-
вати інформаційні та комунікативні 
технології, критично мислити, ви-
рішувати конфлікти, тобто озброїти 
особистість необхідними вміннями 
та знаннями для забезпечення її гар-
монійної взаємодії з технологічним 
суспільством, яке швидко розвива-
ється. Тому на засіданні творчої гру-
пи, учасниками якої були всі присутні 
керівники, Діана Бабинець провела 
тренінгове заняття «Компетентність 
вчителя – одна із актуальних про-
блем сучасності».

Родзинкою заходу стала соціаль-
на реклама – відеоролик «Молоді 
вчителі ІКС», адже Рахівська ЗОШ 
І-ІІІ ст. №3 цьогоріч поповнилася мо-
лодими спеціалістами, які в наочній 
формі показали свої очікування, спо-
дівання та реалії початкуючого педа-
гога.

Капустяк Н.Т. презентувала мо-
дель сучасного освітнього простору 
та школи «Нова школа для нового 
покоління», звертаючи увагу присут-
ніх на те, що директор має володіти 
технологіями менеджменту й мар-
кетингу в освіті, щоб не залишитися 
осторонь від реалій сучасного життя. 

На завершення керівники закладів 
освіти району відвідали позакласний 
виховний захід у формі калейдоскопу 

телепередач «Один день телеканалу 
«Живи, люби, твори добро», режи-
сером і натхненником якого була та-
кож директор школи Бабинець Д.Й. 
Ідея об’єднання різних телепроектів: 
«Орел і решка», «У гостях у казки», 
«Кохана, як ми виховуємо дітей», 

«Голос 3-ї школи», «Неймовірно, 
але факт», «Шкільна служба новин», 
«Дочекайся мене», рекламна пауза 
«Музика Землі», в яких брали участь 
учні 2-А, 7-8-х, 9-А, 11-А класів, на-
самперед показала багатогранність 
аспектів роботи навчального закла-
ду та здобула схвальні відгуки й гучні 
овації гостей семінару. 

В обговоренні відвіданих заходів 
взяли участь директори шкіл: Лембак 
І.М. із В.Бичкова, Гуков С.Є. з Ясіня, 
Кравчук О.Г. із Кос.Поляни, Дем’ян Г.І. 
з Квасів, Юращук М.М. із Ділового. Усі 
високо оцінили діяльність керівника 
школи та її професійні, особистісні 
й лідерські компетентності, зробили 
висновок, що Рахівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
№3 – це, попри всі труднощі і нерес-
пектабельний вигляд, має мудрого 
керівника, професіонала-менедже-
ра, що, генеруючи ідеї, згуртовує 
педагогічний, учнівський колективи 
та батьківську громадськість. Тож 
хочеться побажати всім, хто обрав 
фах педагога, щоб вашу вчительську 
долю завжди супроводжували ВІРА, 
ЛЮБОВ, НАДІЯ, бо, згідно з істинним 
висловленням однієї мудрої людини, 
«...Якщо Віра стане човником, Любов 
– вітрилом, Надія – морем, то можна 
сміливо долати освітні хвилі».

Керівник сучасного навчального закладу – центральна фігура 
всього освітнього процесу. Це лідер-менеджер, який повинен умі-
ти не тільки керувати навчальним закладом зі сталими традиці-
ями, але й переводити його на якісно новий рівень, що потребує 
спеціальних знань теорії та практики управління, певних особис-
тісних якостей. Районний методичний кабінет під керівництвом 
в.о. завідувача Капустяк Н.Т. проводить цілеспрямовану роботу 
щодо підготовки, розвитку та вдосконалення управлінської ком-
петентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів ра-
йону, що засвідчив районний семінар-практикум керівників шкіл, 
проведений на базі Рахівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3

За даними державного інституту розвитку сім’ї 
та молоді майже 30% українських студентів 
планують назавжди залишити Україну після 

навчання, а ще 25% хотіли б поїхати на заробіт-
ки за кордон. У цих умовах постає необхідність 
розв’язання на державному рівні найгостріших 
проблем, пов’язаних з вихованням патріотизму та 
формуванням національної свідомості населення 
України як основи консолідації суспільства і зміц-
нення держави.

Саме тому нещодавно на базі Діловецької ЗОШ 
І-ІІІ ст., що на Рахівщині, відбувся районний семінар 
класних керівників з теми «Виховання патріотизму 
та національної свідомості учнів», яка є особливо 
актуальною в наш час. Керівництво школи в особі 

директора Юращук М.М., заступників з навчальної 
та виховної роботи Матчук М.М. та Мендрешори 
О.І. радо вітали гостей, адже розуміють, що фор-
мування у молодого покоління високої патріотичної 
свідомості, почуття любові до України, пошани до 
видатних вітчизняних історичних діячів, готовнос-
ті до виконання громадянських і конституційних 
обов’язків – головна мета всієї педагогічної гро-
мадськості. 

Методист РМК управління освіти, молоді та 
спорту Федосенко Т.М., керівник семінару, ознайо-
мила із планом роботи та наголосила на тому, що 
національно-патріотичне виховання – це не лише 
виховання любові до рідного дому, сім’ї, навчаль-
ного закладу, з якої зароджується любов до рідно-
го країни, а й виховання шанобливого ставлення 
до людини-трударя та результатів її праці, рідної 
землі, захисників Вітчизни, державної символіки, 
традицій держави, загальнонародних свят. 

Учасники та гості семінару побували на годи-
нах спілкування педагогів школи: Томенюк І.П. 
у 1 класі – «Ми – українці»; Чуркіної Л.І. у 6-А 
класі – «Символи держави моєї»; Шеф В.Ф. у 7-А 
класі – «Воїни світла»; Бойчук О.М. у 10-Б класі 
– «Україно, колиско моя». Відвідувачів приємно 
вразили різноманітність представлених форм 
роботи: захисти проектів, презентації, досліджен-

ня, ігри, інсценізації, музичні композиції, а також 
мотиваційно-змістова та емоційна спрямованість, 
сучасність та багатоаспектність обговорюваних 
питань. Флеш-моб «Україна єдина» згуртував ді-
ловчан під синьо-жовтими кольорами державного 
прапора та умовного позначення її території. А 
літературно-музична композиція «Україно моя, 
ти одна, як життя», підготовлений заступником 
директора з виховної роботи Мендрешорою О.І. 
та вчителем музики Шепетою Н.В., вразив щирим 
патріотичним запалом справжніх маленьких грома-
дян нашої держави, гідних гордо заявляти на весь 
світ: «Ми – українці!».

Т.М. Федосенко, 
методист Рахівського РМК

Ми  —  українці!

ВІСТІ РАЙОНІВ



 
6 № 8 (231)                         30 травня 2015 року

E-mail: slovo@email.ua  www.zakinppo.org.ua

ЗУСТРІЧ  ЗІ  СЛОВОМ

Конкурс організовано за під-
тримки Міністерства освіти 
і науки України та депар-

таменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації з метою 
виявлення реального рівня про-
фесійної підготовки учнів профе-
сійно-технічних навчальних закладів 
України, сприяння розвитку їх творчої 
активності та піднесення престижу 
робітничої професії.

Під звуки трембіт у національних 
костюмах із піснями і танцями зустрі-
чали гостей із 23 областей, перемож-
ців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
фахової майстерності, вихованці ВПУ 
№ 34 м. Виноградів.

Серед запрошених: Мотильчак Ми-
хайло Андрійович – директор депар-
таменту освіти і науки Закарпатської 
обласної державної адміністрації, 
Любимов Олег Вікторович – голова 
Виноградівської районної ради, Дрош-
ковці Тетяна Юріївна – заступник мера 
міста Виноградів, Богданович Ольга 
Іванівна – представник Інституту ін-
новаційних технологій і змісту освіти 
Міністерства освіти і науки України, 
роботодавці, представники ПТНЗ 
різних регіонів України, директори 
професійно-технічних навчальних за-
кладів області.

Захід відкрив директор департамен-
ту освіти і науки облдержадміністрації 
Мотильчак Михайло Андрійович та 

зачитав вітального листа від імені 
голови Закарпатської обласної дер-
жавної адміністрації Губаля Василя 
Івановича й голови Закарпатської 
обласної ради Чубірки Володимира 
Володимировича.

Учасників конкурсу також щиро 
вітали голова журі, завідувач кафе-
дри технології машинобудування 
ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» Юрій Юрійович Жигуц, 
роботодавці.

Перед кожним учасником конкурсу 
стояло відповідальне завдання – до-
вести, що саме він кращий у професії 
та відстояти честь навчального закла-
ду свого регіону.

 Конкурс проходив у два тури – 
теоретичний та практичний. Під час 
теоретичного туру всі учасники на 
персональних комп’ютерах викону-
вали тестові завдання зі спеціальних 
дисциплін.

Практичний тур відповідав вимогам 
3 кваліфікаційного розряду і перед-
бачав: розбирання, дефектування, 
комплектування й складання масля-
ного насоса НШ-32 та участь у його 
випробуванні; розбирання й складан-
ня силового гідроциліндра Ц-100 із за-
міною ущільнювальних кілець і участь 
у його випробуванні. 

У ході конкурсу учасники проде-
монстрували високу професійну май-
стерність: вміння та навички застосо-
вувати теоретичні знання на практиці, 
виконувати роботи з дотриманням 

технологічної послідовності, вироб-
ничої культури, правил безпеки праці 
та прийоми роботи з інструментом під 
час виконання завдань. 

Усі учасники успішно справилися з 
поставленими завданнями. 

За виконанням завдань теоретич-
ного і практичного турів спостерігало 
компетентне незалежне журі, членами 
якого були досвідчені фахівці підпри-
ємств-роботодавців, установ та орга-
нізацій Закарпатської області.

Упродовж двох днів учасники кон-
курсу старалися довести, що вони є 
вмілими, вправними – кращими у своїй 
професії. 

Конкурсанти не тільки змагалися, 
але й відпочивали. Для них була ор-
ганізована цікава програма дозвілля – 
екскурсії по місту та Виноградівському 

району, а театральна вистава 
«Сватання на Гончарівці», яку 
показали учні училища, не зали-
шила байдужим нікого. 

Багато з учасників конкурсу 
вперше побували на закарпат-
ській землі, тому чудові мальов-

ничі краєвиди, визначні місця та 
пам’ятки Виноградівщини стануть до-
брою згадкою про сонячне Закарпаття.

На церемонії урочистого закриття 
конкурсу відбулося нагородження 
переможців ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності з про-
фесії слюсар з ремонту сільськогос-
подарських машин та устаткування за 
перші шість місць дипломами І, ІІ, ІІІ 
ступеня. Решта – отримала дипломи 
учасників конкурсу. 

Дипломом І ступеня нагороджений 
Яцканич Іван, учень ВПУ № 34 м. Ви-
ноградів Закарпатської області. 

Дипломами ІІ ступеня нагороджені:
– Лазаренко Артур, учень ДНЗ 

«Осипенківський професійний аграр-
ний ліцей» Запорізької області;

– Шарлай Вадим, учень ДНЗ «Лі-
соводський професійний аграрний 
ліцей» Хмельницької області.

Дипломами ІІІ ступеня нагороджені:
– Гесь Олександр, учень ДНЗ «Бер-

дичівське ВПУ» Житомирської області;
– Миклаш Руслан, учень Червонен-

ського ВПУ Львівської області;
– Пригода Іван, учень Олександрів-

ського професійного аграрного ліцею 
Донецької області.

Усі учасники конкурсу отримали 
цінні подарунки від Виноградівської 
районної ради.

Проведення таких заходів створює 
атмосферу здорової конкуренції, 
активізує творчу діяльність, сприяє 
вдосконаленню професійної майстер-
ності, підвищенню рівня підготовки 
майбутніх робітників та піднімає пре-
стиж робітничих професій. 

       
       Навчально-методичний 

центр професійно-
технічної освіти

        у Закарпатській області

ЗМАГАЛИСЯ  СЛЮСАРІ  З  РЕМОНТУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  МАШИН

У Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва відбу-
лася зустріч завідувача кафедри педагогіки та психології ЗІП-
ПО, знаної дитячої письменниці Лідії Повх, зі своїми читачами. 

Захід відбувався у рамках обласного конкурсу дитячого читання 
«Лицар книги видавництва «Карпати», присвяченого 70-літтю ви-
давництва, і мав на меті заохотити дітей до читання, ознайомити 
їх зі сторінкою літератури рідного краю.

Модератор заходу бібліотекар Нателла Терещенко за допо-
могою мультимедіа яскраво розповіла про життя та творчість Лідії 
Повх, зачитала твори, введені в шкільну програму, ознайомила 
з виданнями авторки, що знаходяться в бібліотеці, з критичними 
статтями про неї.

 Авторка поділилася з учнями досвідом читання цікавих книжок, 
розповіла про своє дитинство, зокрема про шкільні роки, а навчала-
ся вона в тій самій Ужгородській ЗОШ №7, що й учні-п’ятикласники, 
які прийшли на зустріч з письменницею. 

Центром розмови став рукопис нової книжки Лідії Повх, що саме 
готується до видання у видавництві «Карпати» на замовлення 
комітету з видань Держтелерадіо України.

Діти з захопленням 
сприйняли проект нової 
книжки з яскравим оформ-
ленням студентів та ви-
кладачів Закарпатського 
художнього інституту. Ве-
селі ігрові вірші авторки 
створили атмосферу ди-
тячої невимушеності та 
свята.

На завершення Лідія 
Повх відповіла на числен-
ні запитання юної аудито-
рії та подарувала дітям 
свої книжки.

ЛІТЕРАТУРНЕ  ВІКОНЕЧКО

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

У травні на базі Вищого професійного училища № 34 м. Виноградів 
успішно пройшов III етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстер-
ності з професії слюсар з ремонту сільськогосподарських машин 
та устаткування серед учнів професійно-технічних навчальних 
закладів України. Відрадно, що такий конкурс вперше проводиться 
на Закарпатті, і гостинно приймав його кращий у регіоні професій-
но-технічний навчальний заклад сільськогосподарського напряму

Днями у дошкільному навчальному 
закладі № 23 м. Мукачева (керівник – 
Ліба Т.А., вихователь-методист – Береж-

на В.Г.) відбувся міський семінар-практикум 
для завідувачів та вихователів-методистів 
дошкільних навчальних закладів. Місце про-
ведення обрано з огляду на те, що 2012 року 
заклад отримав статус експериментального 

майданчика для проведен-
ня дослідно-експеримен-
тальної роботи всеукраїн-
ського рівня.

Учасники семінару пе-
реглянули фрагменти ці-
кавих інтегрованих занять 
з дітьми у різних вікових 
групах, а саме: на основі 
народної казки «Ріпка» у 
ІІ молодшій групі (вихова-
тель – Білинець Н.В.) та за мотивами україн-
ської народної казки «Коза-Дереза» у старшій 
групі (вихователь – Пічкар М.А.). 

Адміністрація, педагогічний колектив за-
кладу охоче поділилися з присутніми власними 
напрацюваннями з даного напряму, презен-
тувавши свій досвід роботи у методичних 
посібниках, представлених на виставці. Увазі 
керівників запропоновано відеопрезентацію 
перебігу дослідно-експериментальної роботи 
в закладі станом на сьогоднішній день.

Присутні керівники долучалися до виготов-
лення однієї з інтелектуальних карт (на основі 
казки «Три ведмеді») та самостійно випробува-
ли свої сили, вміння у складанні подібних карт.

Прийнято рішення семінару: формувати 
світогляд дошкільників на основі принципів 
науковості, системності, послідовності, по-
ступовості, наочності; творчо підходити до 
урізноманітнення форм набуття дітьми пізна-
вального досвіду; системно впроваджувати 
заняття інтегрованого типу на основі чи з 
використанням літературних творів; застосову-

вати системи завдань для 
різних способів організації 
вихованців в освітньому 
середовищі; приділяти на-
лежну увагу відбору лі-
тературних фольклорних 
і авторських текстів для 
різних вікових категорій 
вихованців, програмової 
та позапрограмової дитячої 
художньої літератури за те-

мами тижня; зробити добірку аудіовізуальних 
та мультимедійних матеріалів до відібраних 
літературних текстів (забезпечення технічними 
засобами для їх демонстрації та відтворення); 
виготовити, придбати, упорядкувати матеріали 
для театралізованої діяльності дітей за зміс-
том літературних творів (елементи костюмів 
і декорацій, різні види театру: пальчиковий, 
тіньовий, ляльковий та ін.); облаштувати 
спеціалізовані осередки для роботи з книгою, 
організованої і самостійної інформаційно-піз-
навальної діяльності дітей (куточки у групових 
приміщеннях); поповнити фонд методичного 
кабінету хрестоматійними збірками, альбома-
ми ілюстрацій, комплектами репродукцій тощо.

Художнє  слово  в  житті  дошкільнят
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Слово мудрості
дорожче від золота

Демокріт

Тема уроку: Фольклор, його 
характерні ознаки. Фольклорні 
жанри різних народів (прислів’я, 
приказки, загадки, пісні). Гуманіс-
тичні цінності, втілені у світовій усній народній 
творчості. Література і фольклор. 

Мета уроку: дати поняття про фольклор, 
прислів’я, приказки, загадки як малі жанри 
фольклору, пісні та їхні характерні ознаки; 
учити вдумливо, виразно їх читати, тлумачи-
ти переносне значення; розвивати навички 
влучно й образно висловлювати свої думки; 
виховувати на гуманістичних цінностях, уті-
лених у світовій усній народній творчості.

Теорія літератури: фольклор, прислів’я, 
приказка, загадка, пісня.

Тип уроку: урок вивчення нового матері-
алу.

Елементи компаративістики: схожість і 
відмінність малих жанрів фольклору різних 
народів (на рівні окремих компонентів тексту).

Хід уроку 
І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 
школярів

1. Слово вчителя 
Існує думка, що людина тільки тоді стала 

людиною, коли почала помічати прекрасне, 
захотіла його зберегти й творити сама. 

Уявіть таку картину. Вийшов наш предок-
українець уночі з оселі, здійняв очі догори і 
– о диво! Яка краса! Темно-синє небо всіяне 
зорями, міниться-переливається! Покликати 
б діточок, та вони вже сплять. А як же завтра 
їм про це краще розповісти, щоб зацікавити? 
І придумує: «Поле не міряне, вівці не лічені, 
пастух рогатий». А десь в іншому краї, напри-
клад, у Вірменії, інший чоловік дивиться на 
небо й думає: «Величезне поле; орати його 
не можна, каміння на ньому не порахувати». 
Татаринові, який, мабуть, дуже любив поїсти, 
уявляється інша картина: «Повна піч ватру-
шок, усередині – один калач». Евенкійці, що 
живуть на далекій Півночі, про своє: «Лежить 
велика шкура – вся в дірочках». 

Чи здогадалися ви, діти, що ж це придума-
ли усі ці люди? (Загадки)

Чи відгадали ви ці загадки? (Це небо, мі-
сяць та зорі)

Чи подібні вони? Чим? (Йдеться про одне 
й те саме)

А чим різняться? (Однакові поняття зма-
льовуються по-різному)

Справді, захоплення навколишньою кра-
сою – одна з чудових людських якостей. 
Прагнення до краси й гармонії наші предки 
втілювали в загадках, у прислів’ях, приказ-
ках, казках, піснях. Усі ці твори належать до 
усної народної творчості, яку називають ще 
одним словом «фольклор» (від англ. народна 
мудрість). Сьогодні й ми з вами зачерпнемо 
мудрості із цієї бездонної криниці, адже наш 
урок буде присвячений тим моральним цін-
ностям, що втілені у фольклорних творах 
різних народів. Саме про цей неоціненний 
скарб – вікову мудрість нашого народу йдеть-
ся в епіграфі до уроку. 

IIІ. Оголошення теми і мети уроку, записи 
до робочих зошитів 

ІV. Сприйняття та засвоєння навчаль-
ного матеріалу

1. Робота з підручником. Виразне читання 
вголос статті «Скарби народної фантазії».

2. Бесіда за змістом статті. Дайте відповідь 
на питання: 

–  Що нового ви дізналися?

–  Чому творчість, про яку ми ведемо мову, 
називається усною?

–  Чому ця творчість носить назву народ-
ної?

–  Як інакше називається усна народна 
творчість?

3. Словникова робота. Запишіть до зо-
шитів: 

«Фольклор – усна народна творчість, яка 
передавалася усно з покоління в покоління 
і втілювала в собі мудрість, кмітливість, мрії 
та сподівання народу, його фантазію й потяг 
до краси».

4. Літературна гра. Спираючись на знання з 
початкових класів, відгадайте, про який жанр 
фольклору йдеться:

1) Художня усна розповідь фантастичного 
характеру. (Казка)

2) Короткий влучний вислів повчального 
характеру, що містить оцінку подій, якості 
людей. (Прислів’я)

3) Невеликий твір, у якому в прихованій 
формі описується предмет, котрий слід від-
гадати. (Загадка)

4) Невеликий ліричний твір, що поєднує 
поетичний текст і мелодію. (Пісня)

5) Поширений короткий образний вислів, 
що не містить висновку або повчання. (При-
казка)

5. Робота з підручником. Словник Мудрої 
Сови: знайдіть та прочитайте визначення 
прислів’я, приказки та загадки.

6. Порівняльна робота. Порівняйте 
прислів’я та приказки, зробіть висновки:

Голод не тітка. (Голод не тітка, пиріжка не 
принесе).

Свій розум май. (Свій розум май і людей 
питай).

Краще поганий мир. (Краще поганий мир, 
ніж добра війна).

Не зв’язуйся з лихим. (Не зв’язуйся з лихим 
спершу, не шкодуватимеш потім).

Висновок: приказкою може бути укороче-
не прислів’я; приказки менші за обсягом, не 
містять висновків, повчання.

7. Слово вчителя. 
У різних народів різні звичаї та культурні 

традиції, різні умови життя, отже, і їхні твори 
будуть різними. Але всі вони – люди, яким 
притаманні любов, страждання, працьо-
витість і лінощі, вірність і зрада, мудрість і 
глупота, тому в українському та зарубіжному 
фольклорі (малих жанрах) є багато спільних 
тем, сюжетів, образів, спільними є й художні 
особливості. 

Разом із тим, кожен народ має своє жит-
тя, і це, безумовно, також відображається у 
його фольклорі. На наступному етапі нашого 
уроку, порівнюючи українські та зарубіжні 
прислів’я, приказки, загадки, ми простежимо, 
чи так це. 

8. Творча робота. Знайдіть відповідник. По-
рівняйте прислів’я, знайдіть схоже й відмінне, 
зробіть висновки:

Щоб рибу їсти, треба в воду лізти. (Куда 
конь с копытом, туда и рак с клешнёй).

Що написане пером, не вивезеш і волом.  
(Без труда не выловишь рыбку из пруда).

Коня кують, а жаба і собі лапу підставляє. 
(Что написано пером, того не вырубишь 
топором).

Висновок: російські та українські прислів’я 
подібні за змістом, ідеєю; дещо різняться за 
будовою та образними засобами.

9.  Літературна гра «Попелюшка». 
Пам’ятаєте казку «Попелюшка»? Що заста-

вила Попелюшку робити мачуха, 
коли з доньками вирушила на 
бал? (Відділяти горох від зерняток 
пшениці). Ось і ви знайдіть і ви-
пишіть схожі за змістом прислів’я, 
приказки та загадки.

Мов у воду пірнув (українська 
приказка). 

Без вікон, без дверей повна хатка людей 
(українська загадка). 

Два сапога – пара (російське прислів’я).
Обоє рябоє (українська приказка). 
Де багато кухарок, там юшка недобра 

(шведське прислів’я). 
Как в воду канул (російська приказка). 
У семи нянек дитя без глаза (російське 

прислів’я).
Який тесля, така й тирса (англійське 

прислів’я). 
Без вікон, без дверей повна хатка дітей 

(білоруська загадка). 
Яке зерно, такий хліб (французьке 

прислів’я). 
10. Робота у парах за рядами. Знайдіть і 

поясніть національні особливості у приказках 
та прислів’ях:

1. Шукати молюсків у полі (японська при-
казка). 2. Позолота злізла, а Будда під нею 
дерев’яний (японське прислів’я). 3. Дасть 
маслинку, а вимагає бурдюк олії (грецьке 
прислів’я).

11. Літературна гра «Склади мозаїку». 
Складіть і прочитайте прислів’я. Чим вони 
подібні? 

– Сокіл шанує свої крила, ...
– Кожна пташка...
– Людина без Батьківщини, ...
– Щастя саме не приходить – ...
– Краще власна хата, ...
1. ... а людина ім’я (японське).
2. ... своїм дзьобом живе (українське).
3. ... як насіння без землі (африканське).
4. ... за нього треба боротися (турецьке).
5. ... ніж чужа палата (угорське).
Висновок: Прислів’я різних народів подібні 

за будовою: більшість із них складається із 
двох частин. 

12. Творча робота. Поясніть пряме й пере-
носне значення прислів’їв. 

Зразок: Дрібка пилу може скаламутити 
глечик чистої води (африканське прислів’я).

Пряме значення. Якщо до посудини потра-
пить хоч трохи пилу, бруду, то воду не можна 
буде пити, вона стане брудною й зіпсується.

Переносне значення. Якщо до правди до-
дати трохи брехні й це викриється, тобі не 
довірятимуть. Якщо у виконаній роботі є при-
хований недолік, він обов’язково виявиться, і 
твоя праця втратить свою цінність.

Яке зерно, такий хліб (французьке 
прислів’я).

Не рубай дерево, яке дає тобі затінок 
(арабське прислів’я).

V. Закріплення знань, умінь та навичок
– Інтерактивна вправа «Мікрофон». Про-

довжте речення:
– Малі жанри світового фольклору схожі 

тим, що ...

VІ. Домашнє завдання
1. Записати до зошитів визначення 

прислів’їв, приказок, загадок.
2. Розкрити пряме й переносне значення 

одного прислів’я (за вибором).
3. Опрацювати статтю підручника (ст.12-

17), запитання до неї.

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Вікторія Туряниця,
учитель світової літератури

Свалявської гімназії

ДОСВІД КОЖНОГО — НАДБАННЯ ВСІХ

ЛІТЕРАТУРА І ФОЛЬКЛОР
(Світова література)

5 клас
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МНС РЕКОМЕНДУЄ...

Із приходом весняного тепла почався новий 
сезон для мотоциклістів. Разом із мотоциклами 
виїхали і скутери. Водії автомобілів добре зна-

ють, що із цими малолітражними двоколісними 
апаратами треба бути обачним, бо на їхньому 
сидінні часто сидять неповнолітні.

Щороку на дорогах більшає велосипедів, мопе-
дів, скутерів, чиї власники належать до особливо 
вразливої категорії учасникові дорожнього руху. 
А найуразливіші з них – діти, чия поведінка на 
дорозі буває непередбачуваною. Тож саме час 
нагадати всім – і дорослим, і малим – найголовніші 
правила безпечної їзди на двоколісних засобах 
пересування.

Скутер – потенційна небезпека
За кермом скутера можна побачити як підліт-

ків (а часом навіть дітей), так і пенсіонерів. Тим 
часом, за статистикою, майже третина людей, 
котрі постраждали в Україні внаслідок ДТП, – водії 
скутерів. Властивості доволі хиткої двоколісної 
конструкції залишають дуже мало шансів вийти 
з аварії неушкодженим. До того ж лише одиниці 
«скутеристів» користуються шоломами, які вря-
тували чимало життів. Основними причинами 
трагедій стають незнання Правил дорожнього 
руху та керування мопедом у нетверезому стані.

Раптова поява на дорозі скутериста небез-
печна. Ще небезпечніше, коли за кермом мопеда 
чи мотоцикла діти. Найменша похибка – і може 
статися непоправне лихо.

У тому, що виникають дорожньо-транспортні 
пригоди з дітьми, нерідко винні дорослі, які да-
рують їм мопеди, моторолери, мотоцикли. Поява 
неповнолітнього за кермом завжди небезпечна як 
для нього, так і для решти учасників дорожнього 
руху.

Не дозволяйте дітям, молодшим за 16 років, сі-
дати за кермо мопеда, моторолера чи мотоцикла. 
Придбані мотозасоби зберігайте так, щоб ними не 
змогли скористатися за вашої відсутності школярі. 
Керуючи транспортними засобами, будьте при-
кладом у дотриманні Правил дорожнього руху.

Велосипедист повинен знати
Наразі в Україні активно розвивається велоси-

педний рух. У власників двоколісних транспортних 
засобів, як і в інших учасників дорожнього руху, є 
як права, так і обов’язки. Пам’ятайте про основні 
правила безпечної їзди на велосипеді. 

Велосипед повинен бути обладнаний світловід-
бивачами (спереду білого, позаду – червоного, а 
з боку – жовтогарячого кольорів).

Головним атрибутом, який у багатьох країнах 
світу є обов’язковим для велосипедиста, є шолом. 
За статистикою, більшість смертельних випадків 
під час дорожньо-транспортних пригод за участю 
велосипедистів виникають саме через травми го-
лови. Велосипедний шолом майже на 100% захи-
щає голову від травм при падінні. Не буде зайвим 
яскравий одяг, а також світловідбивні жилети. 

Подбайте про справність транспортного засобу.
Рух на велосипеді проїжджою частиною до-

зволено з 14-річного віку. 
Пам’ятка для батьків дітей з виховання грамот-

ного учасника дорожнього руху:
1. Не залякуйте дитину вулицею – панічний 

страх перед транспортом не менш шкідливий, ніж 
безтурботність і неуважність;

2. Роз’ясніть дитині основні правила дорожньо-
го руху не тільки в теорії, а й на практиці;

3. Вчасно навчайте дітей умінням орієнту-
ватися в дорожній ситуації, виховуйте потребу 
бути дисциплінованими на вулиці, обережними 
й уважними!

4. Знайте, якщо ви порушуєте Правила до-
рожнього руху, ваша дитина буде діяти так само. 

А.С. Треніна,
методист обласного

методичного кабінету
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На відкритті зльоту з віталь-
ними словами до учасни-
ків звернулися директор 

департаменту освіти і науки За-
карпатської ОДА Мотильчак Ми-
хайло Андрійович, який побажав 
усім наснаги, удачі та вагомих 
досягнень у вивченні, примно-
женні та охороні навколишнього 
природного середовища, та ди-
ректор Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Геревич Олек-
сандр Васильович, який пригадав 
історію виникнення зльоту, його 
мету і перспективи. 

На урочисте відкриття також 
завітали гості: заступник дирек-
тора з наукової частини Карпат-
ського біосферного заповідника 
Гамор Федір Дмитрович; головний 
спеціаліст відділу раціонального 
природокористування, розвитку 
екомережі та природно-заповід-
ного фонду департаменту екології 
та природних ресурсів Закар-
патської ОДА Бокоч 
Василь Михайлович; 
голова  обласного 
Товариства охорони 
природи Бауман Тібе-
рій Омельянович; на-
чальник відділу освіти 
Хустської райдержад-
міністрації Микитюк 
Жанна Миколаївна; 
начальник управлін-
ня освіти Хустської 
міської ради Мочар-
ник Василь Васильо-
вич; начальник ПНДВ 
«Долина нарцисів» Навроцький 
Олександр Романович; голова 
районного комітету профспілки 
Фетько Анжеліка Василівна.

Вже традиційно під час зльоту 
юні натуралісти з різних куточків 
області боролися за звання кра-
щої команди. На зліт приїхало 
16 команд з 13 районів області. 
Змагання юннатів-ерудитів про-
ходили у декілька етапів:

І. Презентація команд. У своє-
му виступі кожна команда пред-
ставила: назву та емблему ко-
манди, відомості про учасників, 
звіт про їхню участь у природо-
охоронних акціях та суспільно-
корисній роботі;

ІІ. Конкур юннатів-ерудитів про-

ходив на 3 майданчиках:
1. «Флора і фауна рідного 

краю».
2. «Чарівний світ природи 

України».
3. «Екотуризм».
ІІІ. На виставку учнівських 

робіт команди представили пре-
зентаційні турнікети, альбоми, 
стенди, плакати, учнівські роботи, 
що висвітлюють природоохорон-
ну роботу, проведену протягом 
року, участь юннатів в обласних, 
всеукраїнських та міжнародних 
конкурсах, акціях, реферати.

Окремо проходив конкурс юних 
художників, під час 
якого діти малювали у 
долині нарцисів просто 
неба.

За підсумками робо-
ти журі:

І місце посіла коман-
да «Доброта» з с.Тур’я 
Ремета Перечинського 
району (керівник Дан-
канич О.В.);

ІІ місце розділили 
команди «Зелений го-
мін» із ЗОШ І-ІІІ ст. 

м.Хуст (керівник Сидяртов М.Й.) 
та «Діти Землі» з Мукачівського 
райЕНЦ (керівник Деганич Т.М.);

ІІІ місце розділили між собою 
команди «Зелений листочок» 
ЗОШ І-ІІІ ст. с. В.Лучки Мука-
чівського району (керівник Ру- 
біш Т.М.), «Еколог» Плосківської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявського ра-
йону (керівник Гартавел М.П.), 

«Еколог» ЗОЕНЦ (керівник Са-
мойлова А.В.) та «Сокіл» – вихо-
ванці гуртків Рахівського РБДЮТ 
(керівник Кубічек І.В.).

Серед художників перемогу 
вибороли:

І місце – Скиба Андріана, уче-
ниця 8 класу Мукачівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. №10;

ІІ місце – Лизанець Світлана, 
учениця 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. 
с. Плоске Свалявського району;

ІІІ місце – Шелевер Андріана, 
учениця 8 класу ЗОШ І-ІІІ ст. 
с. Бедевлі Тячівського району.

А. Самойлова,
завідувач відділу екології 

та природоохоронної 
роботи ЗОЕНЦ

Основні  правила
для  двоколісних

транспортних  засобів

ХІІІ   ОБЛАСНИЙ   ЗЛІТ
ЮНИХ   НАТУРАЛІСТІВ

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Закар-
патської ОДА від 23.04.2015 №92 «Про проведення обласно-
го зльоту юних натуралістів «Золотий нарцис» з метою 
подальшої реалізації Концепції екологічної освіти в Україні, 
пропаганди та залучення школярів до природоохоронних 
заходів Закарпатський обласний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді у травні провів ХІІІ обласний зліт 
юних натуралістів «Золотий нарцис»


