
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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Нещодавно на базі Закарпатського ІППО про-
ходило навчання педагогічних працівників з 
курсу «Культура добросусідства», який неза-

баром впроваджуватиметься в навчальних закладах 
Закарпаття.

Курс спрямований на відвернення міжнаціональ-
них конфліктів, протидію розвиткові негативних 
етнічних стереотипів і зниження агресивності в сус-
пільстві. Метою проекту є створення і впровадження 
в навчально-виховний процес інтегрованого курсу 
«Культура добросусідства» для етнічної просвіти 
дітей і дорослих, формування толерантних взаємо-
відносин між представниками різних етнічних і кон-
фесійних груп. Назва курсу вдало передає його суть. 
«Культура добросусідства» передбачає формування 
в учнів високого рівня толерантності та пріоритет-
ності загальнолюдських цінностей, наголошує на 
рівності всіх людей незалежно від статусу, етнічної 
та релігійної належності, вивчає спільне й відмінне 
у традиціях і культурах різних народів. 

Навчання проводилося науковцями та виклада-
чами Київських вишів і За-
карпатського ІППО:

•  Медведєва Ганна 
Олексіївна, розробник НМК 
курсу «Культура добросу-
сідства»;

• Брунова-Калісецька 
Ірина Володимирівна, 
к.пс.н., розробник НМК до 
спецкурсу «Культура до-
бросусідства» в початковій 
школі;

• Араджионі Маргарита 
Анатоліївна, к.і.н., керівник 
групи розробників спец-
курсу «Культура добросу-
сідства»; 

• Опенко Наталія Юріїв-
на, розробник НМК курсу 
«Культура добросусідства» 
в початковій школі, психо-
лог;

• Захарова (Синіцина) Надія Вікторівна, розробник 
НМК до спецкурсу «Культура добросусідства» в по-
чатковій школі; 

• Палько Тетяна Василівна, Ходанич Лідія Петрів-
на, Гордуз Наталя Олександрівна, Кірик Марія Юріїв-

на, розробники регіонального НМК 
курсу «Культура добросусідства».

Апробація, адаптація та впро-
вадження курсу «Культура добро-
сусідства» передбачає розробку 
регіонального зошита для учнів 
1 класів. Особливість регіональ-
ного зошита – у його змісті, який 
спирається на родинний досвід 
дітей, систематизує знання, які 
вже здобуті у родині та дошкіллі, а 
також містить нові відомості щодо 
краєзнавства, етнічної історії імен 
та прізвищ, назв міст, сіл Карпат-
ського краю, культури, мов жителів 
регіону, етнографії.

«Культура добросусідства» має 
виховне спрямування. Допомагає, 
починаючи з дитячого садочка, по-
перше – навчитися ідентифікувати 

себе, по-друге – зрозуміти, що інша дитина може 
бути не схожа на тебе. 

Закарпаття межує з багатьма країнами. Майже 
в усіх регіонах відбувається певна міграція. Важ-
ливим є впровадження цього курсу в інститутах 
післядипломної педагогічної освіти, щоб педагогічні 
працівники могли використовувати його елементи в 
позакласній діяльності, під час проведення виховних 
годин, на батьківських зборах. Сьогодні, як ніколи, 
необхідно формувати вміння спілкуватися зі своїми 
сусідами – і внутрішніми, і зовнішніми, тим паче, що 
нашими сусідами нині фактично є весь світ.

Учасникам авторського семінару-тренінгу вручено 
відповідні сертифікати, що дає можливість впрова-
джувати курс у навчальних закладах Закарпаття.

«Школа юного археолога» –
у Чинадієві 

Нещодавно у замку Сент-Міклош 
(смт Чинадієво, Мукачівський район, 
Закарпатська область) проведено 
Всеукраїнську «Школу юного архео-
лога». Робота «Школи» відбувалася 
на базі Міжнародної волонтерської 
молодіжної еколого-археологічної 
експедиції «Замки Закарпаття». 
Організатором і координатором ви-
ступив Закарпатський центр туризму, 
краєзнавства, екскурсій і спорту 
учнівської молоді (відповідальний 
Дзембас О.В.).

(Чит. на стор. 2)

«Сокіл» («Джура») – 2015

З 13 по 24 серпня переможець 
обласного етапу військово-патріо-
тичної гри «Сокіл» («Джура») – рій 
Керецьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
«Боржавські козаки» на чолі з Бучмей 
Мирославом Івановичем (учитель 
фізкультури школи) та Аврамчуком Ві-
ктором Васильовичем (учитель фізики 
Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5) – 
мав честь представляти Закарпатську 
область на ІІІ етапі гри «Джура» 2015: 
Гетьманська Україна, який відбувся 
на території Чернігівської, Сумської і 
Полтавської областей.

(Чит. на стор. 8)

Тенденції та перспективи
позашкільної освіти

У рамках проведення курсів підви-
щення кваліфікації керівників гуртків 
позашкільних навчальних закладів на 
базі Закарпатського інституту післяди-
пломної педагогічної освіти відбулася 
конференція з обміну досвідом роботи 
педагогів-позашкільників.

(Чит. на стор. 3)

Конспекти занять

Основні відмінності тварин від рос-
лин та грибів. Особливості живлення 
тварин (Біологія (7 клас)

(Чит. на стор. 5-6)

Конфлікти в нашому житті (Заняття 
з елементами тренінгу)

(Чит. на стор. 7)

Впровадження  курсу
«Культура  добросусідства»

День працівників освіти
(сценарій до свята)

...Добрим учителем буде тільки той, 
хто родиться з нахилами до учитель-
ського мистецтва.

Августин Волошин

(Чит. на стор. 4)
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Багато років по-
спіль волонтери 
Корпусу Миру 

США працювали у на-
вчальних закладах 
області та ЗІППО у 
рамках освітніх проек-
тів. Після значної пе-
рерви (дію місії було 
припинено у лютому 
2013 року через військові дії на Україні) волонтери Корпусу 
Миру США відновили свою діяльність на теренах нашого краю. 
Так, із 28 волонтерів, задіяних в освітніх проектах на Україні, 4 
працюють на Закарпатті (ЗІППО – Пеггі Волтон; Мукачівська гім-
назія – Стефані Мунсон; Сасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівського 
р-ну – Райян Найт; Горондівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівського р-ну 
– Френсіс Крізотті). Це надзвичайно вагомий внесок у розвиток 
іншомовної освіти краю.

27 серпня до Закарпатського інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти завітав директор Корпусу Миру США Денні 
Робертсон. Під час візиту відбулася зустріч Денні Робертсона з 
директором інституту Тетяною Палько, у ході якої вона наголо-
сила на необхідності такої співпраці представників організації з 
освітніми закладами регіону та інститутом зокрема.

Закарпаття завдячує Корпусу Миру США започаткуванням 
літніх мовних шкіл для вчителів англійської мови області, які стали 
прикладом для всієї України, і наразі такі школи запроваджуються 
у різних регіонах нашої держави. На Закарпатті цьогоріч відбу-
лася четверта літня мовна школа у рамках курсів підвищення 
кваліфікації вчителів англійської мови при ЗІППО.

У рамках роботи курсів підвищення кваліфікації учителів 
англійської мови відбувся захист випускних робіт за участі 
представників Корпусу Миру США в Україні Денні Робертсона, 
директора організації, та Пеггі Волтон, волонтера, яка працює з 
педагогами області на базі ЗІППО відповідно до угод між МОН 
України та посольством США в Україні. Слухачі розробили цілу 
палітру цікавих питань з методики викладання предмета і пре-
зентували власні доробки англійською мовою.

27 серпня відповідно до навчально-тематичного плану роботи 
курсів підвищення кваліфікації відбулася конференція з обміну 
досвідом учителів англійської мови. У конференції брали участь 
старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної та етико- 
естетичної освіти ЗІППО М. Жабляк та методист ЗІППО О. Рацюк. 
У ході конференції обговорено проблемні питання з методики ви-
вчення/викладання іноземної мови у сучасній школі та наголоше-
но на ключових положеннях і перспективах розвитку дисципліни 
у 2016 році, задекларованому роком англійської мови в Україні. 

Метою роботи Школи було: залучення 
учнівської та студентської молоді 
до вирішення проблем вивчення та 

збереження пам’яток замкової архітектури 
Закарпаття як елемента вітчизняного та 
всесвітнього історико-культурного надбання; 
надання учнівській молоді додаткової освіти 
та практичних навиків польової археологіч-
ної роботи; популяризація пам’яток замкової 
архітектури Закарпаття і волонтерського 
руху учнівської та студентської молоді на 
міжнародному рівні; поєднання оздоров-
лення, патріотичного виховання, набуття 
нових знань з історії рідного краю з макси-
мально ефективною практичною роботою на 
пам’ятці «замок Сент-Міклош»; спонукання 
молодих людей до більш глибокого вивчення 
іноземних мов та проблем всесвітньої історії.

Під час роботи експедиції широко були 
задіяні можливості міжвікової педагогіки 
(забезпечувався постійний робочий та 
побутовий контакт між учнівською, висо-
коінтелектуальною студентською молоддю 
та професорсько-викладацьким складом 
вищих навчальних закладів і волонтерів з 
інших країн світу (спільна робота, екскурсії, 

дозвілля тощо). Здійснювалася практична 
робота на пам’ятці «Чинадіївський замок». 
Проводилися екскурсії, організовувалися 
тематичні вечори, зустрічі з цікавими людь-
ми (письменниками, митцями, науковцями). 

Учасниками «Школи юного археолога» 
були: група студентів та дітей з м. Маріуполь 
(керівник – В’ячеслав Забавін); група студен-
тів угорського відділення Ужгородського на-
ціонального університету (керівник – Рихард 
Міговк); група гуртківців Закарпатського цен-
тру туризму с. Приборжавське (Іршавський 
район), та м. Ужгорода (керівник – Андрій 
Світлинець); група гуртківців Київського 
міського центру туризму (керівник – Наталя 
Смалюга); група гуртківців Закарпатського 
центру туризму з м. Рахова (керівник – Антон 
Візавер) та Міжнародна група волонтерів 
організації СВІТ – Україна (представники 
України, Франції, Чехії, Великобританії, 
Польщі). 

Членами Школи проведено чимало корис-
ної роботи: на прилеглій до замку території 
очищено канал-колектор, здійснено реальну 
допомогу в спорудженні парку біля замку 
Сент-Міклош, продовжено роботу з очистки 
підвальних приміщень (у паркову зону пере-
міщено близько 100 куб. метрів ґрунту. Під 
час цієї роботи з метою недопущення руй-
нації культурних шарів використовувалися 

археологічні методи. З допомогою науков-
ців Київського національного університету 
знайдено місце розташування замкового 
колодязя, який було повністю розкопано і 
розчищено від сміття (він був засипаний при-
близно у 1960 році). Наразі він у робочому 
стані. Продовжено очисні роботи біля місця, 
де є підозра на існування одного із зовнішніх 
замкових бастіонів. 

Для учасників експедиції, силами активу, 
проведено 12 екскурсій. Здійснено зустрічі 
з науковцем Київського національного уні-
верситету ім.Т.Г.Шевченка Сергієм Рижовим, 
письменником Олександром Гаврошем, 
відомим закарпатським мандрівником Гол-
тисом, науковцями УжНУ Сергієм Федакою 
та іншими, науковцем Закарпатського кра-
єзнавчого музею Йосипом Кобалем. Також 
проводилися зустрічі з відомими закарпат-
ськими митцями й орендарями Чинадіївсько-
го замку Йосипом та Тетяною Бартошами. 
Проведено лекції з проблем збереження 
пам’яток замкової архітектури (Олександр 
Дзембас), спортивні ігри (футбол, волейбол, 
стрільба з лука тощо).

У рамках експедиції регулярно прово-
дився міжрегіональний і міжнародний не-
вимушений контакт учасників та постійне 
спілкування з відвідувачами замку. Почуття 
патріотизму і своєї значущості переповню-
вало молодих волонтерів. 

Подібна форма роботи потребує поши-
рення й на інших пам’ятках і в інших регіонах 
України. 

О. Дзембас,
керівник експедиції,

методист
Закарпатського центру туризму

Нещодавно від-
бувся облас-
ний науково-

методичний семінар 
«Особливості зміс-
тового та методич-
ного забезпечення 
з художньо-естетич-
них дисциплін», на 
який були запрошені 
методисти міських, 
районних управлінь, відділів освіти. 

П.М. Ходанич, доцент кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післяди-
пломної педагогічної освіти, наголосив на художньо-естетич-
ному компоненті в контексті гуманітаризації сучасної освіти. 
М.Д. Жабляк, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної 
та етико-естетичної освіти ЗІППО, ознайомила з особливостями 
викладання художньо-естетичних дисциплін у 4 та 7 класах, 
розповіла про результати Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року – 2015» у номінації «Образотворче мистецтво» та про під-
сумки ІХ Всеукраїнської школи методичного досвіду. Л.В. Папіш, 
учитель образотворчого мистецтва, мистецтва та художньої 
культури Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.С.Пушкіна, 
презентувала підручник «Образо-творче мистецтво» для 7 класу 
(Автори – Л.В.Папіш, М.М. Шутка).

Підготовлено методичні рекомендації щодо викладання 
художньо-естетичних дисциплін на 2015/2016 н.р., календарно-
тематичне планування та презентації за новими програмами з 
музичного мистецтва, мистецтва та образотворчого мистецтва. 
Автори підручника готують на допомогу вчителям із образотвор-
чого мистецтва методичний посібник.

Марія Жабляк,
старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної

та етико-естетичної освіти ЗІППО

«ШКОЛА  ЮНОГО  АРХЕОЛОГА» –
У  ЧИНАДІЄВІ 

У  Закарпатті  працюють
волонтери Корпусу Миру США

Нещодавно у замку Сент-Міклош (смт Чинадієво, Мукачівський район, Закарпат-
ська область) проведено Всеукраїнську «Школу юного археолога». Робота «Школи» 
відбувалася на базі Міжнародної волонтерської молодіжної еколого-археологічної 
експедиції «Замки Закарпаття». Організатором і координатором виступив За-
карпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді 
(відповідальний Дзембас О.В.)

Особливості викладання
художньо-естетичних дисциплін 
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КОЛЕГІЯ ОСВІТЯН МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

Роботу розпочав Михайло І.П., го-
лова Мукачівської районної ради, 
який привітав усіх освітян району 

з нагоди нового 2015/2016 навчального 
року. Іван Петрович зауважив, що праця 
педагога – важкий і тривалий процес. 
Вона дає свої плоди не одразу, а ви-
являється в майбутньому кожного учня 
і вихованця, коли вони, обираючи собі 
професію пекаря чи шахтаря, стають опо-
рою держави. Іван Петрович подякував 
за пророблену роботу всім педагогічним 
колективам та відділу освіти райдержад-
міністрації та побажав нових здобутків на 
освітянській ниві.

На порядку денному розглядалися пи-
тання про підсумки розвитку дошкільної, 
загальноосвітньої та позашкільної освіти 
Мукачівського району у 2014/2015 н.р. та 
завдання на 2015/2016 н.р.; про висунен-
ня кандидатури на нагородження облас-
ною премією імені Августина Волошина; 
а також про участь навчальних закладів з 
угорською мовою навчання Мукачівського 
району у реалізації експериментальної 
програми вивчення української мови у 
школах з угорською мовою навчання, 
розробленої Закарпатським інститутом 
післядипломної педагогічної освіти; на-
городження педагогічних працівників, 
які підготували учнів – переможців та 
призерів обласних учнівських олімпіад, 
конкурсу-захисту Малої академії наук, 
творчих конкурсів. 

Проведення розширеного засідання 
серпневої колегії дещо відрізнялося від 
традиційних форматів. Доповідь, що 
містила системний аналіз стану розвитку 
освітньої галузі Мукачівського району, 
було розміщено на презентаційних дис-
ках, які отримали всі учасники колегії, та 
надіслано у навчальні заклади району для 
ознайомлення та використання у роботі. 
А виступ Олександра Олександровича 
Товта, начальника відділу освіти, по 
першому питанню порядку денного ха-
рактеризувався чіткістю та лаконічністю 
щодо підведення розвитку дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної осві-
ти Мукачівського району у 2014/2015 н.р. 

та окреслення завдань на 2015/2016 н.р. 
Далі робота колегії проходила у формі ак-
тивної дискусії щодо пошуку оптимальних 
шляхів вирішення найбільш актуальних 
проблем освітян району. Торкаючись 
широкого спектру проблем, особливостей 
реформування та освітніх інновацій ви-
ступили з власним баченням подальшого 
розвитку педагоги і керівники навчальних 
закладів району. Зокрема з питань роз-
витку дошкільної ланки освіти Мукачівщи-
ни виступила Гаврилець А. М., завідувач 
Бобовищенського ДНЗ № 1, Віщак Н.С., 
завідувач Стародавидківської ЗОШ І ст., 
яка акцентувала увагу присутніх на пи-
таннях початкової освіти та особливостях 
роботи за новим Державним стандартом. 
Про проблеми малокомплектних шкіл та 
особливості методичної роботи говорила 
Вакерич А.М., заступник директора з на-
вчально-виховної роботи Кальницької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Особливу увагу звернули 
на питання вивчення української мови у 
школах з угорською мовою навчання, від 
імені яких виступила Ференц Ж.З., учи-
тель угорської мови Форношської ЗОШ І-ІІ 
ст. Розглянули і проблеми та перспективи 

вивчення іноземної мови у школах району, 
яке спільно з волонтером американського 
Корпусу Миру Франс Джозеф Кресотті 
розкрила Софілканич М.І., заступник ди-
ректора з виховної роботи Горондівської 
ЗОШ І-ІІІ ст., учитель англійської мови 
Горондівської ЗОШ І-ІІІ ст. Чи не вперше за 
час проведення серпневих колегій участь 
у розширеному засіданні взяла голова 
ради лідерів Мукачівського району Пекар 
Марина, учениця 11 класу В.Коропецької 

ЗОШ І-ІІІ ст., яка поділилася надіями 
на майбутнє своїх однокласників і всієї 
учнівської молоді району. Про національ-
но-патріотичне виховання в школі розпо-
віла Спачинська К.В., педагог-організатор 
Ракошинської ЗОШ І-ІІІ ст. Про резуль-
тати ДПА та ЗНО, шляхи підвищення їх 
результативності говорив Глодан В.В., 
директор Зняцівської ЗОШ І-ІІІ ст. Таким 
чином пасивне заслуховування доповіді 
було замінено на живе спілкування, що 
дозволило прийняти важливі рішення для 
подальшої роботи усієї освітньої галузі 
Мукачівського району. 

Своє бачення проблем та перспектив 
освітньої галузі району висловила Біров 
О.З., заступник голови Мукачівської рай-
держадміністрації, яка також окреслила 
низку першочергових завдань.

Зі словами привітань до всіх педагогів 
району звернувся Данканич А.А., в.о. 
голови Мукачівської райдержадміністра-
ції, який наголосив, що праця педагогів 
нелегка, але винятково важлива для по-
будови майбутнього нашої країни. Андрій 
Андрійович висловив побажання успіхів у 
щоденній діяльності у новому навчально-
му році, які дозволять виховати майбутніх 
олімпійських чемпіонів та нобелівських 
лауреатів, а щонайважливіше – просто 
хороших працівників.

Данканич А.А. та Біров О.З. урочисто 
нагородили педагогічних працівників, які 
підготували учнів переможців та призерів 
обласних учнівських олімпіад, конкурсу-
захисту Малої академії наук, творчих 
конкурсів.

Зважаючи на те, що процес рефор-
мування освітньої галузі знаходиться в 
активній фазі, необхідно пам’ятати, що від 
загальної середньої освіти значною мірою 
залежить майбутнє держави. Основними 
пріоритетами для освітян Мукачівського 
району у 2015/2016 н.р. залишаються: 
створення умов для надання якісної осві-
ти відповідно до природних здібностей 
дитини; упровадження новітніх освітніх 
технологій; виховання відданості прин-
ципам свободи та демократії, збереження 
національних та християнських цінностей; 
створення безпечного середовища, інте-
грація дітей з особливими потребами в 
освітнє середовище; інтеграція у світову 
спільноту; кадрове забезпечення; про-
фесійний ріст, самоосвіта, мотивація та 
стимулювання праці вчителя; фінансу-
вання освітньої галузі, матеріально-тех-
нічне забезпечення навчально-виховного 
процесу; партнерство між учасниками 
навчально-виховного процесу: учні – вчи-
телі – батьки. 

     Олеся Гузинець,
головний спеціаліст відділу освіти 

      Мукачівської райдержадміністрації

У рамках проведення курсів підвищення 
кваліфікації керівників гуртків поза-
шкільних навчальних закладів на базі 

Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти відбулася конференція 
з обміну досвідом роботи педагогів-поза-
шкільників.

Позашкільними навчальними закладами 
приділяється значна увага роботі з обда-

рованими дітьми, залученню їх до гуртків 
науково-технічного, туристсько-краєзнавчо-
го, еколого-натуралістичного, художньо-ес-
тетичного профілів; ролі педагогів-новаторів, 
креативних, ініціативних педагогів з патріо-
тичного, національного виховання. 

Керівники гуртків ПАДІЮНу м. Ужгорода, 
Мукачівського будинку школярів, Іршавської 
районної станції юних туристів, Тячівського 
районного еколого-натуралістичного центру, 
Мукачівського районного центру дитячої та 
юнацької творчості ділилися досвідом робо-
ти з питань організації діяльності гуртків, за-

лучення дітей до гурткової роботи, розвитку 
творчого потенціалу дитини. Презентували 
нові та інтерактивні форми роботи з гурт-
ківцями. Курсанти доводили, що сучасна 
позашкільна освіта, окрім надання вузько 
професійних знань, має виховати молодь 
морально чистою, високодуховною, привити 
любов до Батьківщини. Саме тому підніма-
лося питання реалій сьогодення, тенденцій 
та перспектив щодо якості виховання.

Конференцію з обміну досвідом роботи 
відкрила Марія Жабляк, старший викладач 
кафедри суспільно-гуманітарної та етико-
естетичної освіти ЗІППО, яка підкреслила 
роль позашкільної освіти у забезпеченні 
національного виховання, шляхи впрова-
дження форм і методів роботи у навчальних 
позашкільних закладах.

             
Василина Кузьма, 

      методист кабінету методики
виховної та позашкільної роботи ЗІППО

Тенденції  та  перспективи
позашкільної  освіти

На базі Великолазівської школи педагогічна еліта райо-
ну зібралася на розширене засідання колегії відділу 
освіти Ужгородської районної державної адміністра-

ції «Про підсумки розвитку в районі дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти у 2014/2015 навчальному 
році та завдання на 2015/2016 навчальний рік».

У роботі колегії взяли участь працівники відділу освіти, 
методичного кабінету, керівники навчальних закладів, педа-
гогічні працівники, які обговорювали питання вдосконалення 
освітньої галузі та шляхи її подальшого розвитку.

До присутніх звернувся голова райдержадміністрації Сини-
шин Анатолій Анатолійович, який привітав освітян з початком 
навчального року та відзначив педагогічних працівників, 
котрі підготували переможців обласного рівня, грамотами 
райдержадміністрації та районної ради.

Михайлишина Маріанна Іванівна, начальник відділу освіти 
Ужгородської районної державної адміністрації, провела 
детальний аналіз роботи навчальних закладів, акцентувала 
увагу на результатах ЗНО, проаналізувала виконання програ-

ми з охоплення 
дітей дошкіль-
ною освітою, 
програми енер-
гоефективності 
та енергозбе-
реження, а та-
кож поставила 
завдання, над 
я к и м и  б уд е 
працювати ра-
йон наступного 
навчального 
року.

Шляхи  розвитку  освіти
в  Ужгородському  районі

Нещодавно в приміщенні залу засідань Мукачівської районної ради 
проведено розширене засідання колегії відділу освіти Мукачівської ра-
йонної державної адміністрації. У роботі колегії взяли участь голова 
Мукачівської районної ради Михайло І.П., в.о. голови Мукачівської районної 
державної адміністрації Данканич А.А., заступник голови Мукачівської 
районної державної адміністрації Біров О.З., начальник відділу освіти 
Мукачівської райдержадміністрації Товт О.О., голова райкому профспілки 
працівників освіти Мукачівського району Федорчук Ю.В., завідувач РМК 
Диганич Г.І., а також керівники шкіл, завідувачі дошкільних навчальних 
закладів, представники педагогічних колективів
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Ведучий: Поволі падає золоте листя і вкриває 
задуману землю розкішним пухнастим  килимом, 
у якому ніби загубилися ваші ніжні посмішки, до-
рогі вчителі.

Ведуча: І це золото, дароване вам щедрою 
осінню в знак щасливої долі, і день цей, осяяний 
тисячами щирих посмішок вдячних учнів, нале-
жать вам, дорогі вчителі!

Звучить пісня «Любі вчителі».

Любі вчителі
1. Вже осінь завітала в Україну
І золотом покрила всі сади.
Лелеки відлетіли на чужину,
а ми на свято вчителя прийшли.

Приспів
І навіть та берізка біля школи
сьогодні похилилась до землі.
Уклін низький дарують, як ніколи,
вам, дорогі і любі вчителі.
2. Як хочеться в цей день Вам побажати
високих, ніжних і крилатих мрій.
Повагу, шану всю сповна віддати
І виконати задум всіх надій.

Приспів

Ведуча: Дорогi нашi педагоги! Сьогоднi ми 
зiбралися в цьому залi з приємної нагоди. За до-
рученням учнiв школи, наших батькiв ми щиро 
вiтаємо Вас з чудовим святом – Днем працівників 
освіти.

Ведучий:
Хай творчий вогонь в вашiм серцi не згасне,
Хай сили невичерпнi вашi цвiтуть,
Гордiться по праву за свiтлий, прекрасний,
Великий, почесний учительський труд.
Ведуча: Щоранку поспiшає до школи наш ди-

ректор __________. Вiн тепло вiтається з учнями, 
з працiвниками школи. Та тепла усмiшка нiколи не 
залишає його. Дозвольте взяти у вас коротеньке 
iнтерв’ю... (Якою Ви уявляєте школу майбутньо-
го?)

Вiтаєм з днем учителя ми Вас,
цим днем прекрасним,
Хай наш народ порадує не раз
Ваш труд, що сяє свiтлом непогасним.
I сьогоднi, дорогий наш директор,  даруємо Вам 

частівку про директора:
Директор в школі – ніби батько –
Суворий, добрий, кращий всіх,

Працює з дня у день завзято,
На нього нам жалітись гріх.
Ведучий:
Найперші вчителі – ранкові наші зорі,
Спасибі вам за те, що ви у нашій школі,
Ви нам даєте все – турботу, розум, мужність.
Назавжди поруч ви – і в радості, і вгорі!
Ми вас вітаєм щиро, і зичим щастя й долі!
Пісня «Першій вчительці» 
(слова Софії Сороки, музика Марії Жабляк)

Ведуча:
Сердечно вдячні вам за те,
Що нас вчите життя любити,
І щире слово золоте,
Що кличе з книгою дружити.
Ведучий:
За те, що нас вчите ви світ любити,
Нічого не ламати і не бити,
В природи більш ніж треба не хапати,
Все боронити, стійко захищати.
За добре серце, до учнів відкрите, –
Прийміть від нас вітання превелике.
Ведуча: 
За те, що всі кордони відкривали,
За те, що в нас з’явились сили.
Вивчати мови іноземні –
Спасибі вам й уклін доземний!
Ведучий: 
За те, що не шкодуючи умінь і сили,
Спортсменів ви упевнено ліпили,
Прийміть подяку щиру
І нагороду нашу милу.
Ведуча: 
За те, що мислити навчили
І на все це не шкодували сили,
За теореми, аксіоми,
За інтервали і біноми,
За формули, тотожності, рівняння
Прийміть від нас це щире привітання.
Ведучий: 
За те, що вчили клімат знати,
І нас вчите не заблукати.
Ми з вами всі моря проплили
І усі гори підкорили.
Ми вдячні вам за ті знання,
Що нам даруєте щодня.
Ведуча:
Ви вмієте бути терпеливим і дужим
І вмієте так учнів любить,
Що навіть камінь до всього байдужий
Захоче ожити і в світі цьому жити.
Пісня на слова Ж. Дмитренко, муз. М. Ролі 

«Вчительський вальс»

Вчительський вальс
1. Зацвітуть чорнобривці під вікнами,
горобина загляне у клас.
Прийде свято з осінніми квітами, –
це для вас, це для вас, це для вас.

Приспів
Це для вас з подарунками осінь,
з таємницями формул і слів,
І дзвінкого неба просинь, –
це для вас, це для вас, вчителі.
2. Пронесеться юрба коридорами,

гомін вщухне раптово, як вальс.
Прийдуть будні з задачами й творами, –
це для вас, це для вас, це для вас.

Приспів
Все для вас – і порив високий,
і тяжіння, і поклик землі.
І невтомність, і неспокій –
це про вас, це про вас, вчителі. 

Ведуча: 
Хочемо привітати всіх класних керівників.
Нехай ця осінь золота,
Вам подарує вік щасливий,
Щоб не згасали: доброта,
Здоров’я, радощі і сила.
Щоб Ваш важкий почесний труд
Був плідний, як багата осінь.
І кожен день, що йде новий
Хай тільки щастя Вам приносить.
Ведучий:
Дорогі вчителі!
Хай серце не знає печалi й розлуки,
Хай радiсть приносять вам дiти i внуки.

Бажаєм прожити у силi й здоров’ї
Ще многiї лiта щасливої долi.
Пісня Р. Семенюк «Бажаємо щастя»

Бажаємо щастя
І. Життя пережити – не поле пройти,
Є в ньому тривоги, є й радості дні.
Летить рік за роком, неначе птахи,
Ніколи не вернеш прожиті роки,
Ніколи не вернеш прожиті роки.

Приспів
Бажаємо щастя, бажаєм добра,
Бажаємо сонця, бажаєм тепла,
Хай доля всміхнеться віднині всім вам,
Всім вашим родинам і вашим діткам.

ІІ.Недоспані ночі, напружені дні,
Щасливими люди бувають лиш в сні,
Щоденні турботи за дочок, синів,
Легким не буває життя вчителів (у батьків).
Легким не буває життя вчителів (у батьків).

Приспів
ІІІ. Хай буде легкою дорога життя,
Від щастя співає душа молода,
Живуть хай довічно усі вчителі
(батьки на землі),
Уклін посилають вам дочки й сини.
Уклін посилають вам дочки й сини.

Підготувала МАРІЯ ЖАБЛЯК

ДЕНЬ  ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ
(Сценарій до свята)

НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ-ОРГАНІЗАТОРУ
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НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ 

Тема: Основні відмінності тварин від рослин та гри-
бів. Особливості живлення тварин.

Мета: сформувати у школярів поняття про осо-
бливості будови та життєдіяльності тварин, спільні та 
відмінні від рослин і грибів, з’ясувати, у чому причина 
цих відмінностей, навчити характеризувати та порів-
нювати типи живлення; розвивати логічне мислення, 
творчу активність, вміння співставляти, встановлюва-
ти взаємозв’язки, робити висновки та узагальнення; 
виховувати бережливе ставлення до всього живого 
через усвідомлення цінності знань про природу для 
розуміння біологічної картини світу, застосування їх у 
житті людини.

Основні поняття: клітина, органели клітини, одно-
клітинні та багатоклітинні організми, прокаріоти, еука-
ріоти, автотрофи, гетеротрофи, глікокалікс, псевдопо-
дії, фагоцитоз, рослини-паразити.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання: таблиці «Будова клітини рослин», 

«Будова клітини грибів», «Будова клітини тварин», 
схеми, роздатковий матеріал, малюнки підручника, 
ілюстрації, мультимедійна дошка.

Форми роботи на уроці: групова, індивідуальна. 

ХІД УРОКУ
I. Організаційний етап 

II. Актуалізація опорних знань
Фронтальна бесіда

1) Пригадайте, які ви знаєте групи живих організ-
мів? (рослини, гриби, тварини, дроб’янки)

2) Чим живі істоти відрізняються від тіл неживої 
природи. (Демонстрація на слайдах процесів: живлен-
ня, дихання, подразливість, рух, ріст, розвиток, роз-
множення)

3) Чим живі істоти відрізняються між собою? (фор-
мою, розмірами, живленням…)

4) Що є структурно-функціональною одиницею жи-
вих організмів? (клітина)

Завдання на розпізнавання біологічних об’єктів 
• Розпізнайте представників різних царств організ-

мів.
1) Царство Рослини  
2) Царство Тварини 
3) Царство Гриби
4) Царство Дроб’янки
Відповіді : 1-г; д; 2-а; б; в; є; ж; з; 3-и; 4-е;

• Які середовища існування їм притаманні? (водне, 
наземно-водне...)

• Хто з живих організмів, зображених на малюнку, 
здатен сам синтезувати органічні речовини із неорга-
нічних? (рослини). Як називають такий тип живлення? 
(автотрофний)

• Які організми споживають готові органічні речо-
вини? (тварини). Як називають такий тип живлення? 
(гетеротрофний)

• Чи є у природі організми, які живляться органіч-
ною речовиною відмерлих організмів? Як називають 
такі організми? (сапротрофи). Чи є вони на малюнку? 
(так: плісняві гриби (-е), дощовий черв’як (-є)

• Назвіть організми, які живляться органічною речо-
виною живих організмів і завдають їм при цьому шко-
ди. Хто вони? Наведіть приклади (паразити, аскариди 
(б)

Отже, спільні ознаки властиві тваринам, рослинам, 
грибам – обмін речовин (живлення, дихання) подраз-
ливість, рух, ріст, розвиток, розмноження та клітинна 
будова.

«Головоломка»
1. Де міститься клітинний сік? (вакуоля)
2. Який вуглевод входить до складу клітинної обо-

лонки рослин? (целюлоза)
3. Який вуглевод входить до складу клітинної обо-

лонки грибів? (хітин)
4. Як називається живий вміст клітини? (цитоплаз-

ма)
5. Які органели забезпечують автотрофний тип жив-

лення? (пластиди)
6. Як називається енергетичний центр клітини? (мі-

тохондрія)
7. Як називається запасний вуглевод, який відкла-

дається у цитоплазмі клітин рослин? (крохмаль)

• Що є носієм спадкової інформації? (ядро)
• Як називаються організми, клітини яких не мають 

ядра? (прокаріоти)
• Як називають організми, клітини яких мають ядро? 

Назвіть їх (еукаріоти, рослини, гриби, тварини)

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ТВАРИН ВІД РОСЛИН ТА ГРИБІВ. 
ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

Біологія
7 клас
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III. Мотивація навчальної діяльності
Відгадайте, про кого йде мова?

Загадки
Лежить на сіні, сама не їсть й іншим не дає. 

(Собака)
Хто на собі ліс носить? (Лось)
Без рук, без ніг, а по землі ходить? (Змій)
Хто із води виходить сухим? (Гуска)
У лусці моїй боки –                                                                                                                             
Вони холодні та слизькі,
Плавать можу досхочу,
Але все життя мовчу. (Риба)
Ця мала сліпа тваринка
Має чорну-чорну спинку.
Під землею риє хід,
День і ніч – трудяга… (Кріт)
У воді водиться, з хвостом родиться,
а  як виростає – хвіст відпадає… (Жаба)   
Слово вчителя:
Як ви вже здогадалися, мова сьогодні піде 

про тварин, а наука, об’єктом вивчення якої є 
тварини, називається «зоологія».

IV. Вивчення нового матеріалу  
1) Запис дати і теми уроку.
2) Ознайомлення із планом роботи. 
Учитель: Тваринний світ цікавий і різноманіт-

ний (Демонстрація фото з сайтів http://subscribe.
ru/group/web-assorti/303176/; http://relaxic.net/
high-speed/ або відео (http://wikibit.me/v/природа-
в-движении-) з теми «Природа в движении», з 
подальшим обговоренням). 

Отже, тварини здатні здійснювати різноманітні 
рухи і мають для цього певні пристосування у 
будові тіла. Порівняймо, із чого складається рос-
линний і тваринний організм (Складання схем 
на дошці та робочих зошитах).

Схема №1

Учитель: Із функціонуванням якої системи 
пов’язана поведінка тварин? (нервової системи 
та добре розвиненими органами чуття). Завдяки 
їм тварини можуть чітко сприймати різноманітні 
подразники довкілля та швидко на них реагу-
вати, тому вони пристосовуються до змін, які 

відбуваються у навколишньому середовищі. (Де-
монстрація відеоролика «Мікрокосмос» (https://
my-hit.org/film/14030/ або інші сайти).

Учитель: Ось так рухаються тварини. Рух до-
помагає їм знаходити їжу, щоб вижити у певних 
умовах існування.

Згадайте, чим живляться тваринні організми. 
Багато тварин отримують поживні речовини без-
посередньо від рослин. Це рослиноїдні тварини. 
Є тварини, які живляться відмерлими рештками 
рослин і тварин. Це сапротрофи. Є тварини 
– хижаки, які отримують органічні речовини по-
люючи на інших тварин. Тварини, які споживають 
і рослинну і тваринну їжу, називають всеїдними. 
Наприклад, ведмідь – всеїдний; вовк – хижак; 
заєць – рослиноїдний.

Робота у групах за завданням
Завдання. Із переліку запропонованих тварин 

вибрати:
I група – хижаків;
II група – паразитів;
III група – сапротрофів;
IV група – рослиноїдних.
Приклади тварин: воші, дощовий черв’як, 

корова, щур, шимпанзе, баран, блоха, гієна, 
заєць, свиня, гриб, собака, кінь, коза, аскарида.

Учитель: Для чого тварини живляться? (щоб 
розвиватися, рости).

Як рослинному, так і тваринному організму, 
притаманний ріст.

Який ріст у рослин? (необмежений). У тварин 
ріст обмежений.

Якими б різноманітними не були тваринні 
організми, всі вони побудовані з клітин.

Тваринні організми бувають:
• одноклітинні (організми, що складаються з 

однієї клітини);
• колоніальні (організми, що складаються з 

групи однакових клітин з’єднаних між собою);
• багатоклітинні (організми, що складаються 

з великої кількості клітин)
Самостійна робота

Опрацювання завдання з підручника «Біоло-
гія, 7 клас» (стор. 8., мал. 4) авторів Остапченко 
Л.І., Балан П.Г., Серебряков В.В., Матяш Н.Ю., 
Горобчишин В.А. 

Завдання: 
1. З’ясувати, чим відрізняється будова клітини 

тварин від рослинної клітини та клітини грибів. 
Знайти спільне та відмінне.

2. Результати занести до таблиці № 1.
Таблиця № 1. Порівняння будови клітини 

рослин, грибів, тварин

Робота з словником термінів і понять
1. Глікокалікс -…
2. Псевдоподії -…
3. Фагоцитоз -…
4. Глікоген -…

V. Узагальнення і систематизація знань 
Робота в парах 
Використовуючи матеріал опорних схем, запо-

внених таблиць, один учень відтворює половину 
інформації, а другий – закінчує. 

Наприклад:
1. Клітина тварин відрізняється від клітин 

рослин та грибів…………. (відсутністю щільної 
оболонки, вакуоль із клітинним соком).

2. Усі багатоклітинні тварини………… (гете-
ротрофи).

3. Клітини тварин не мають хлоропластів, 
тому вони не здатні………… (до фотосинтезу).

4. Поверхню клітин тварин вкриває тонкий 
еластичний шар……….. (сполучений із білками 
і ліпідами – глікокалікс).

5. Тварини мають.............. (обмежений ріст, 
гетеротрофний тип живлення).

6. Тваринний організм складається з…………. 
(клітин, тканин, органів, системи  органів).

З даного переліку  виберіть твердження, що 
стосуються тварин:

1. Прокаріоти.
2. Еукаріоти.
3. Автотрофи.
4. Гетеротрофи.
5. Тверда клітинна оболонка,  що містить 

хітин.
6. Клітинна мембрана, целюлозна оболонка.
7. Клітинна мембрана, пружна оболонка – 

глікокалікс.
8. У клітинах хлоропласта.
9. Хлоропласти відсутні.
10. У клітинах відсутні вакуолі із клітинним 

соком.
11. У клітинах є вакуолі з клітинним соком. 
12. Запасні вуглеводи у вигляді крохмалю.
Відповіді: 2, 4, 7, 9, 10.

VI. Підбиття підсумків уроку, домашнє за-
вдання

1. Опрацювання параграфу № 2 «Біологія, 7 
клас» підручника авторів Остапченко Л.І., Ба- 
лан П.Г., Серебряков В.В., Матяш Н.Ю., Горобчи-
шин В.А.

2. Вивчити словник термінів і понять.
3. Обміркувати  завдання для допитливих і 

кмітливих.
Автори розробки:

Єва Сабов, 
учитель біології 

Мукачівської спеціалізованої
ЗОШ І-ІІІ ст. № 16;

Марина Шутко, 
учитель біології

Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 20;
Ольга Бокоч,

методист кабінету викладання
природничо-математичних дисциплін ЗІППО
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Вікова категорія: учні 
підліткового віку.

Мета: формування вмін-
ня вирішувати конфліктні 
ситуації.

У сучасному суспільстві 
стрімко зростає рівень агре-
сії, а разом з ним і конфліктів між людьми. Тому 
дане заняття присвячується формуванню уміння 
вирішення конфліктних ситуацій, формуванню до-
брозичливого ставлення до оточуючих. Доцільно 
використовувати в підлітковому віці.

Тема конфліктів та конфліктності актуальна 
для всіх вікових етапів розвитку особистості. Але 
особливо гостро відчувається вона у підлітковому 
віці. Тут спостерігаються проблеми з батьками, 
мотивацією до навчання, встановленням контак-
тів з друзями, а також налагодженням стосунків 
з протилежною статтю. 

Конфлікт – це зіткнення протилежних інтересів, 
поглядів, серйозна розбіжність, гостра суперечка. 
Чим скоріше сучасні підлітки сформують уміння 
реагувати на конфліктні ситуації, тим здоровіше 
буде наше суспільство.

     
ХІД ЗАНЯТТЯ     

Привітання «Похвала»
Мета: згуртування учасників групи, налашту-

вання на позитивну атмосферу. 
Учасники по колу хвалять один одного за до-

брі вчинки.
     
Мозковий штурм «Що таке конфлікт?»
Мета: визначення рівня розуміння учнями по-

няття конфлікт.
Учні своїми словами говорять про те, як вони 

розуміють слово «конфлікт».
Обговорення вислову: «Якщо ви хочете мати 

ворогів, дайте друзям відчути вашу перевагу над 
ними, коли ви хочете мати друзів, дайте їм мож-
ливість відчути перевагу над вами» (Ларошфуко).

     
Вправа «Компліменти»
Мета: згуртувати колектив та допомогти на-

вчитися бачити у людях позитивні якості.
Хід вправи: один учень сідає на стілець спи-

ною до однокласників. Усі говорять компліменти 
в адресу учня. Після цього учень говорить що 
сподобалося, що не сподобалося і чи почув щось 
про себе нове. Вправа продовжується поки всі 
діти не вислухають компліменти.

     
Вправа «Дві планети»
Мета: зрозуміти роль конфліктів в житті лю-

дини.
Хід вправи: учасники об’єднуються у дві групи. 

Одна група має представити аргументи, чому без 
конфліктів було б жити погано, а друга – чому без 
них було б добре жити.

     
Інформаційне повідомлення: «депресія як 

наслідок конфлікту»
Один з учнів розповідає, що таке депресія, які 

її наслідки та як запобігти їй.
ДЕПРЕСІЯ – пригнічення. Стан, що характери-

зується негативним тлом, змінами мотиваційної 
сфери, когнітивних уявлень та загальною пасив-
ністю поведінки. Людина відчуває важкі, болісні 
емоційні переживання – пригнічення, тугу, розпач. 
Характерними є думки про власну відповідаль-
ність за різноманітні неприємні, важкі події, що 
сталися в житті людини чи її близьких. Почуття 
провини за події минулого і відчуття безпорад-
ності перед життєвими труднощами поєднуються 
з почуттям безперспективності. Самооцінка різко 
занижена. Змінюється сприйняття часу, який зда-
ється іде болісно довго. У стані депресії спостері-
гається сповільненість, безініціативність, швидка 
втомлюваність, це призводить до різкого падіння 
продуктивності. При важких та тривалих станах 
депресії можливі спроби самогубства. Депресії 
часто є наслідком конфліктів. 

Питання для обговорення:
- Які способи реагування в конфлікті ви знаєте?
- Якими найбільш часто користуєтесь?
- Які, на вашу думку, найбільш ефективні спо-

соби реагування в конфлікті?

Робота в групах
Усі учасники об’єднуються у 5 команд. Кожна 

команда отримує конфліктну ситуацію та повинна 
пояснити, чому вона сталася, та запропонувати 
спосіб виходу з неї. (Додаток 1).

     
Притча «Острів почуттів» 
Розповідь учням притчі, у якій допомагає до-

брота та кохання, та яка має навчити в складних 
і конфліктних ситуаціях. (Додаток 2).
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Додаток 1

СИТУАЦІЇ
Ситуація №1
До Бориса із 5-А класу звернувся його при-

ятель із 6-Б і сказав, що може продати йому диск 
із «класною» музикою. Ще він сказав, що диск 
коштує не дорого, вартість «смішна», але й гроші 
треба віддати зараз.

Коли Борис віддав гроші, Олег сказав, що диск 
принесе наступного дня. Але не наступного дня, 
ні через тиждень Олег диск не приніс, отримані 
гроші він теж не повернув. Мотивував це тим, що 
Борис і так заможний, від нього не убуде. Іншого 
разу не буде хвастатися своїми статками. Що 
робити в даній ситуації?

     
Ситуація №2
Наталка переїхала з батьками до іншого району 

міста, та стала ходити в нову школу. З перших 
днів навчання Юрко насміхався з нової учениці. 
Користуючись тим, що Наталка не знає розташу-
вання кабінетів в школі, ім`я вчителів, підказував 
їй не правильно. Потім сміявся, чим веселив 
увесь клас. Згодом класний керівник помітила, що 
новенька стала приходити в школу після першого 
уроку, а йти не дочекавшись останнього. Наталка 
сиділа сама, на останній парті, поступово втрача-
ючи цікавість до навчання. Як можна допомогти 
налагодити стосунки в класі?

     
Ситуація №3
Ігор – учень 5-го класу шкутильгав в наслідок 

хвороби ДЦП. Хлопчик повідомив класному керів-
нику, що в класі його ображають, особливо Антон. 
Ігоря називають «калікою», «коротколабим». А 
уроки фізкультури взагалі каторга. Розмова клас-
ного керівника з класом результату не дала. Учні 
заперечують таку поведінку. Як можна вплинути 
на ситуацію?   

Ситуація №4
У класі навчається учень ромської національ-

ності – Ерік. Однокласники 
не втрачають можливості 
поглумитися над цим. Піком 
конфлікту стала ситуація 
при підготовці виступів на 
новорічні світи.. Коли роз 
приділяли ролі Олег запитав 

Еріка – «А ти кого гратимеш чорнявий сніжинку 
чи снігурку?». Між хлопцями здійнялася бійка. 
Підготовка до виступу була зіпсована. У даному 
класі напружена атмосфера, яка позначається на 
навчально-виховному процесі в цілому. Що можна 
порадити обом сторонам конфлікту?

     
Ситуація №5
Тетяна з першого класу навчається на від-

мінно. Але чим доросліше становиться дівчинка, 
тим більше відчуває на собі неприйняття других 
своєї цікавості до навчання. Особливо образливо 
було коли, при написанні контрольних робіт, учні 
активно користуються її допомогою. Але після 
цього не хотіли з нею гратися, разом готуватися 
до виступів, співів. А в окремих випадках назива-
ли «зубрил кою» та «злучкою». А коли дівчинка 
хотіла долучитися до компанії однокласників, то 
чула у відповідь – «Іди учися». Як реагувати на 
дану ситуацію? 

     
Додаток 2

ПРИТЧА «ОСТРІВ ПОЧУТТІВ»
Колись давно всі почуття і духовні цінності 

людей жили на одному невеличкому острові. 
Радість, Щастя, Любов, Шана, Заздрість Гнів, 
Гординя – всі жили разом. Одного разу пройшла 
чутка, що острів незабаром піде під воду. Усі по-
чуття почали будувати собі човни. Одна Любов 
ніяк не могла повірити, що таке можливо, бо вона 
все бачила навколо тільки в світлих барвах.

Але потоп все ж таки почався. І чудовий острів 
став поволі, але йти під воду. Любов зрозуміла, 
що вже не встигне побудувати собі пліт, тому по-
чала проситися в човни, які пропливали повз неї.

Неподалік пропливав розкішний корабель 
Багатства.

- Багатство, візьми мене до себе, – просила 
Любов.

- Але Багатство пояснило, що на його кораблі 
дуже багато коштовностей, золота, срібла, і, на 
жаль, для Любові місця немає.

- Тоді Любов побачила інший корабель, на 
якому плив Смуток.

- Врятуй мене! – благала Любов.
- Пробач, Любове, але мені так сумно, що я 

повинен побути один! – відповів Смуток і поплив.
- Любов звернулася до Гордості, корабель якої 

пропливав у цей час. Але Гордість теж не взяла 
любов до себе:

- На моєму кораблі порядок і досконалість, ти 
можеш порушити цю красу! – відповіла вона.

- Зовсім засмутилася Любов, адже кораблів 
поблизу майже не залишилось. Та раптом вона 
почула голос:

- Любове, йди до мене, я візьму тебе з собою!
- Любов побачила зовсім сивого дідуся на не-

великому кораблику.
- Вона була така вдячна йому, що зовсім за-

була запитати його ім’я. Коли вони допливли до 
берега, Любов залишилася, а дідусь поплив далі. 
І лише тут Любов зрозуміла, що навіть не знає 
імені свого рятівника.

- Хто ж мене врятував? – запитала Любов у 
Пізнання.

- Це був Час! – відповіло воно
- Час! – здивувалася Любов. – Але чому ж він 

урятував мене?
- Тільки Час розуміє і знає, яка важлива в житті 

Любов!
    

      Марина Синишина, 
     практичний психолог

     НВК «ЗОШ І ступеня – гімназія»
     м. Мукачева

НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ПСИХОЛОГУ

КОНФЛІКТИ  В  НАШОМУ  ЖИТТІ
(Заняття з елементами тренінгу)
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З 13 по 24 серпня переможець 
обласного етапу військово-па-
тріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

– рій Керецьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
«Боржавські козаки» на чолі з Бучмей 
Мирославом Івановичем (учитель 
фізкультури школи) та Аврамчуком Ві-
ктором Васильовичем (учитель фізики 
Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5) – 
мав честь представляти Закарпатську 
область на ІІІ етапі гри «Джура» 2015: 
Гетьманська Україна, який відбувся 
на території Чернігівської, Сумської і 
Полтавської областей.

Гра проходила у форматі військово-
польових зборів: усі учасники жили в 
наметових таборах.

За 12 днів заходу молоді джури 
змагалися між собою в різних творчих 

конкурсах, туристсько-спортивних, вій-
ськово-прикладних, медико-рятуваль-
них, фізкультурно-спортивних видах.

Упродовж гри учасники відвідали 
багато музеїв, побували у визначних 
містах України: м. Батурин, м. Ромни, 

м. Конотоп, м. Гадяч, м. Полтава, с. 
Пустовійтівка (батьківщина кошового 
отамана П. Калнишевського).

Завершальний етап гри проходив 
на території військової частини Пол-
тавської області в с. Вакулинці. У цій 

частині гри учасникам було найцікаві-
ше. Вони ознайомилися з військовою 
зброєю, амуніцією, засобами зв’язку. 
Протягом 2 днів проводилися навчаль-
но-тренувальні збори на полігоні даної 
частини, де джури навчалися навикам 
військової справи: стрільба з АК 74, 
вивчення тактичних дій у бою.

Кожен вечір проводилися гутірки 
(тематичні, виховні, пізнавальні бе-
сіди, зустрічі з видатними людьми, 
учасниками АТО).

«Боржавські козаки» гідно про-
йшли всі випробування, а у змаганні 
зі стрільби вибороли І місце.
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Дорога до школи завжди може містити небезпеку, про 
яку ми маємо знати.

Безпечній поведінці на дорозі треба вчити, а поряд 
з вивченням Правил дорожнього руху треба діяти й бути 
особистим прикладом. Важливо, щоб ваша дитина не тільки 
запам’ятала, але й зрозуміла, що виконувати правила руху 
потрібно завжди і всюди. 

Правильний одяг та світ-
ловідбиваючий матеріал, 
можуть зробити дорогу до 
школи безпечнішою.

Будь завжди помітним! 
Особливо це стосується холодних, темних осінніх і зимових 
місяців. Ми радимо носити світлий одяг. Щоб зробити дитину 
більш помітною для водіїв, доцільно пришити до одягу світ-
ловідвідбиваючий матеріал. 

 
Інструкції

* Готуючись перейти дорогу зупиніться, огляньте проїзну 
частину.

* Розвивайте у дитини спостережливість за дорогою.
* Не стійте з дитиною на краю тротуару.
* Зверніть увагу дитини на транспортний засіб, розкажіть 

про сигнали покажчиків повороту у машин.
* Покажіть, як транспортний засіб зупиняється біля пере-

ходу.
* Стійте тільки на посадкових майданчиках, на тротуарі 

або узбіччі.
      

Посадка і висадка з транспорту
* Виходьте першими, попереду дитини, інакше вона може 

впасти або вибігти на проїжджу частину.
* Підходьте для посадки до дверей тільки після повної 

зупинки транспорту.
* Не сідайте в транспорт в останній момент.
* Привчіть дитину бути уважним у зоні зупинки – це небез-

печне місце.

Рух тротуаром
* Дотримуйтеся правого боку.
* Дорослий повинен знаходитися з боку проїжджої частини.
* Якщо тротуар знаходиться поруч із дорогою, батьки по-

винні тримати дитину за руку.
* Привчіть дитину, йдучи тротуаром, уважно пильнувати 

за виїздом машин із двору.
      
Багато дітей починають самостійно добиратися до школи 

і користуватися громадським транспортом. 
Ось поради батькам, яким треба навчити дітей, щоб без-

печно дістатися потрібного місця вчасно:
* треба вчасно виходити з дому;
* не кричати, не бігати та не гратися на зупинці;
* не ходити краєчками тротуарів;
* не поспішати, коли входиш і заходиш у транспорт;
* треба намагатися сісти або міцно триматися за поручень 

під час руху;
* коли виходиш із транспорту, зважати на машини, які про-

їжджають мимо;
* якщо забирають з зупинки батьки, то вони повинні чекати 

біля виходу з автобуса, а не на іншому боці вулиці.
Інструкція дітям – правила переходу дороги на регульо-

ваному пішохідному переході:
* зупинися на краю троту-

ару;
* дочекайся зеленого сиг-

налу світлофора (якщо він 
блимає, переходити не слід, 

незважаючи на те, що перехід дозволений – можна потрапити 
в небезпечну ситуацію);

* подивися по сторонам – переконайся, що транспортні 
засоби стоять, і водії пропускають пішоходів;

* іди швидко, але не біжи.     
   А.Треніна, 

      методист обласного методичного кабінету
      НМЦ ЦЗ та БЖД Закарпатської області
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