
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович

ГАЗЕТА  ДЛЯ  ВСІХ  І  В  КОЖНУ  СІМ’Ю

№ 14 (237)                              30 вересня 2015 року

МИР  — це слово, яке ще донедавна 
у нашій країні звучало звично і 

буденно. Сьогодні ми боремося проти зазіхань 
Росії, відстоюючи право на незалежність і суве-
ренітет. Тисячі наших громадян живуть в атмос-
фері нестабільності і страху: матері, дружини, 
сестри, наречені щохвилини моляться за життя 
та здоров’я  чоловіків, які воюють на передовій.

Найбільше бажання мільйонів українців — 
чути дзвінкий дитячий сміх, щебетання пташок, 
бачити схід і захід сонця, творити нові звершення 
на своїй, Богом даній землі.

17 вересня в місті Ужгороді пройшла Флешмоб 
акція в рамках Всеукраїнської освітньої кампанії 
«Голуб миру», присвяченої Міжнародному Дню 
миру. Педагогічні працівники краю, які проходять 
курси підвищення кваліфікації у Закарпатському 

інституті післядипломної педагогічної освіти, та 
науково-педагогічні працівники ЗІППО виконали 
«Молитву за Україну» та «Ой у лузі червона 
калина похилилася». 

Дві неперевершені музичні композиції, які 
надихали наших пращурів на звитягу, кликали 
у бій з ворогом, дарували неймовірне духовне 
піднесення та створювали атмосферу непере-
можності, сьогодні звучали у виконанні людей 
однієї з найшляхетніших професій — освітян.

Дарувати незабутні хвилини неперевершеним 
виконанням «духовного гімну» України та гімну 
нескореності нашого народу слухачами курсів та 
працівниками ЗІППО до Міжнародного Дня миру 
вже стало доброю традицією. 

До акції долучилися містяни та гості Ужгорода.
Кожному з нас потрібно зробити все, щоб Мир 

таки настав на нашій землі й у наших серцях.

Політичне становище Гетьман-
щини після Полтавської битви 

Як відбулася ліквідація автономного 
устрою України, з’ясування шляхів, до 
яких вдавалася Російська держава, 
щоб перетворити Гетьманщину на 
свою провінцію…

Чит. на стор. 5-6

Учитель дає своїм учням ґрун-
товні й міцні знання, «ліпить» з 
кожного Людину, вміє знайти під-
хід до будь-якої дитини, а у вільні 
хвилини віршовані рядки про 
шкільне життя, працю педагога 
лягають на чисті аркушики…

Чит. на стор. 3

Цікава подорож для дошкіль-
нят наймальовничішими та 
найколоритнішими куточками 
Закарпаття, бесіда про харак-
терні особливості рідного краю. 
Знайомство з ремеслами Закар-
паття: гончарством, вишивкою, 
лозоплетінням.

Чит. на стор. 4

АКЦІЯ ОСВІТЯН ДО ДНЯ МИРУ

У вересні в місті Посус-ді-Калдас, що розта-
шоване у штаті Мінас Жейрас (Федеративна 
Республіка Бразилія), відбулося урочисте 

відкриття ІХ Міжнародної олімпіади з географії 
(IESO 2015).

В олімпіаді брали участь збірні команди учнів із 
23 країн світу (Австралії, Австрійської Республіки, 
Федеративної Республіки Бразилія, Держави Ізра-

їль, Республіки Індія, Республіки Індонезія, Коро-
лівства Іспанія, Італійської Республіки, Казахстану, 
Кореї, Федеративної Республіки Німеччина, Коро-
лівства Норвегія, Ісламської Республіки Пакистан, 
Португальської Республіки, США, Російської Фе-
дерації, Румунії, Тайваню, Королівства Таїланд, 
Французької Республіки, України, Шри-Ланки, 
Держави Японія).

Україну на олімпіаді представляли переможці 
Всеукраїнської олімпіади з географії: Букатюк Ро-
ман (м. Івано-Франківськ); Євдокимова Олександра 
(м. Суми); Кикина Ангеліна (м. Хуст, Закарпатська 
область); Лущик Богдан (м. Львів).

За матеріалами МОН України

Українські школярі —
учасники

ІХ Міжнародної олімпіади
з географії (IESO 2015)

Французька – друга за попу-
лярністю (після англійської) 
мова, що вивчається як іно-
земна. Французька – це мова 
подорожей, мова кар’єри, 
мова культури, знайомства 
зі світом…

Чит. на стор. 7

У перші дні жовтня приймають вітання люди найшля-
хетнішої професії України – освітяни!

Пригадаймо, як ми, будучи маленькими, вітали 
теплими словами, чарівними посмішками та гарними 
квітами улюблених учителів. Сьогодні колишня малеча, 
яка вибрала нелегку стежину педагога, стала досвідче-

ними професіоналами і приймає слова подяки від своїх 
маленьких вихованців. Минають роки, змінюється сус-
пільство, виростають діти, але незмінною залишається 
професія – УЧИТЕЛЬ!

Педагог – це покликання, спосіб буття, мислення, 
душевний стан. Це наставник, який щодня перетворює 
буденне життя дітлахів на чарівну казку, розкриває 
таланти, дарує почуття впевненості та вірить у свою 
клопітку працю, яка у майбутньому принесе вагомий 
результат. 

Освітянин сьогодні – це патріот і захисник, наставник і 
провідник, новатор і керманич! Він маленькими кроками 
впевнено йде до вершини, даруючи вихованцям свою 
мудрість і знання, віру і творчість, енергію та завзятість.

Лише справжній фахівець своєї справи може вклада-
ти у душі і серця маленьких громадян великої держави 
свої вміння і професійну майстерність, дарувати неза-
бутні миттєвості, відкривати нові істини і вірити, що все 
прекрасне починається з тебе!

Любіть дітей – це майбутнє України! Поважайте колег 
– це найкращі фахівці! Розумійте батьків, які з любов’ю 
і турботою дбають про своїх нащадків.

Нехай задумане здійсниться, шановні колеги! Мир-
ного Вам неба, професійного злету, творчих здобутків, 
злагоди у родині, шани і поваги від батьків, розуміння 
у колективах!

ІЗ ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ!



У 2015/2016 навчально-
му році національно-
патріотичне виховання 

здійснюватиметься за новою 
Концепцією національно-па-
тріотичного виховання дітей 
і молоді. Особливу роль у 
вихованні підростаючого по-
коління відіграє діяльність пе-
дагога-організатора, оскільки 
він є тим фахівцем, який за-
безпечує організаційно-масову 
та культурно-освітню роботу 
в школі, активне дозвілля та 
відпочинок дітей, діяльність 
дитячих і громадських органі-
зацій, об’єднань, допомагає в 
плануванні їхньої діяльності 
на принципах добровільності, 
самостійності, гуманності і де-

мократизму з урахуванням іні-
ціативи, запитів і потреб учнів.

У вересні в залі Мукачів-
ської районної ради прове-
дено засідання районного 
методоб’єднання педагогів-
організаторів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Інструк-
тивно-методичний супровід 
засідання здійснювала Ту- 
люк О.І., методист РМК. Коло 

питань, розглянутих на засі-
данні, охоплювали актуальні 
питання реалізації Концепції 
національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді у но-
вому 2015/2016 навчальному 
році, особливостей організації 
виховної роботи в школі та 
організації учнівського само-
врядування, а також озна-
йомлення з нормативними до-
кументами, які регламентують 
роботу педагога-організатора 
у 2015/2016 навчальному році.

З метою ефективної орга-

нізації роботи методичного 
об’єднання педагогів-орга-
нізаторів Варга О.П., голова 
РМО, проаналізувала роботу 
районного методоб’єднанння 
педагогів-організаторів за 
2014/2015 навчальний рік та 
окреслила головні завдання 
на 2015/2016 навчальний рік. 

На сучасному етапі розви-
тку України виникла необхід-

ність переосмислення зробле-
ного та здійснення системних 
заходів, спрямованих на поси-
лення патріотичного вихован-
ня дітей та молоді. Тулюк О.І., 
методист РМК, ознайомила 

учасників засідання з Концеп-
цією національно-патріотич-
ного виховання дітей і молоді, 
Заходами щодо реалізації 
Концепції національно-патрі-
отичного виховання дітей і 
молоді та Методичними реко-
мендаціями щодо національ-
но-патріотичного виховання у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах. 

Педагоги обмінялися до-
свідом роботи, поділилися 
власними стратегіями до-
сягнення успіху. Тягур Н.В., 
педагог-організатор Лохівської 
ЗОШ І-ІІІ ст., розкрила особли-
вості виховання патріотизму та 
активної громадянської позиції 
у школярів.

Роль педагога-організатора 
полягає в мудрому керівництві: 
у допомозі, пораді, співпраці. 
Це, звичайно, важливі завдан-
ня, а одним із засобів і методів 

розв‘язання цих завдань є 
учнівське самоврядування, 
яке, забезпечуючи участь всіх 
школярів в управлінні справа-
ми колективу свого класу та 
школи, стає моделлю елемен-

тів дорослого життя, формою 
усвідомлення подальшої ак-
тивної життєвої позиції. Відтак 
не виникає сумнівів, що само-
врядування – це школа май-
бутніх лідерів держави. Про це 
говорила Биба М.Ю., педагог-
організатор В.Лучківської ЗОШ 
І-ІІ ст., окреслюючи основні 
етапи моделі учнівського само-
врядування загальноосвітньо-
го навчального закладу. 

У світі інформаційних тех-
нологій важливе місце займає 
організація роботи шкільного 
сайту як ресурсу відкритого 
інформаційно-освітнього про-
стору школи. Досвідом роботи 
зі шкільним сайтом поділилася 
Спачинська К.В., педагог-ор-
ганізатор Ракошинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. 

Важливим моментом в ор-
ганізації праці педагога є скла-
дання робочого плану, який 

спрямовується на організацій-
не і методичне забезпечення 
виховного процесу. У ньому 
знаходить своє відображен-
ня і педагогічне керівництво 
учнівським самоврядуванням, 
і участь педагога-організатора 
в творчих групах, і план його 
самоосвіти. Про планування 
роботи педагога-організато-
ра розповіла Завітфолуші 

О.А., педагог-організатор 
В.Коропецької ЗОШ І-ІІІ ст. З 
методикою проведення масо-
вих заходів у загальноосвітніх 
навчальних закладах озна-
йомила учасників засідання 
Масалова М.І., педагог-орга-
нізатор Кольчинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 

Засідання районного метод-
об’єднання є дієвим чинником, 
що забезпечує процес ціле-
спрямованого безперервного 
вдосконалення професійних 
знань, умінь та навичок педа-
гогів-організаторів загально-
освітніх навчальних закладів 
району, і необхідною умовою їх 
ефективної роботи в сучасних 
умовах.

Олеся Гузинець, 
методист РМК 

відділу освіти Мукачівської 
райдержадміністрації

Засідання  творчої  групи
вчителів-філологів  Хустщини

Сучасний освітній 
процес вимагає 
впровадження ін-

новацій, які сприяють 
формуванню всебічно 
розвиненої особистості. 
Ми живемо у добу рин-
кових відносин і маємо 
бути компетентними в 
економічних питаннях. 

У вересні в Ужгороді 
відбувся обласний се-
мінар-практикум з курсу «Фі-
нансова грамотність», який 
проводився на виконання листа 

Міністерства освіти і науки Укра-
їни від 13.08.2015 № 1/9-390 
«Про продовження дослідно-
експериментальної роботи з 
впровадження курсу «Фінансова 
грамотність».

Відкрив семінар-тренінг Ми-
хайло Басараб, заступник ди-
ректора з науково-дослідної 
роботи та міжнародної діяль-
ності Закарпатського ІППО, який 
наголосив, що мета фінансової 
просвіти – покращення знань, 
розуміння фінансових ризиків 
при прийнятті економічних і 
фінансових рішень.

Галина Глюдзик, методист 
географії та економіки кабіне-
ту природничо-математичних 
дисциплін ЗІППО,  розповіла 
про навчально-методичне за-
безпечення викладання курсу 
«Фінансова грамотність», пред-
ставила інноваційні інтерактивні 
методики викладання у 2-9 

класах ЗНЗ області, наголоси-
ла на необхідності викладання 
«Фінансової грамотності» у ЗНЗ 

області та інформуванні вчите-
лів щодо ефективного впрова-
дження курсу.

 Активну участь у роботі семі-
нару взяла Тетяна Бутурлакіна, 
к.е.н., доцент кафедри фінансів 
і банківської справи, заступник 
декана факультету економіки 
ДВНЗ «УжНУ», яка зазначила, 
що фінансова грамотність – це 
сукупність знань, умінь, навичок, 
які допомагають громадянам 
приймати свідомі рішення і здій-
снювати ефективні дії з метою 
управління своїми коштами на 
даний час і в майбутньому. 

На семінарі виступили пред-
ставники Львівського відділення 
компанії OVB Іван Зубич та Іван 
Левдар, які висловили впевне-
ність, що напрацьовані навчаль-
но-методичні матеріали та набу-
тий досвід учителів сприятимуть 
формуванню якісних знань учнів 
з «Фінансової грамотності».

Фінансова  грамотність:
досягнення,  питання  та  завдання

На базі Хустського РМК відбулося засідання творчої групи вчителів української 
мови і літератури з теми «Розробка алгоритму діяльності членів творчої групи». 
Засідання проходило за участю методиста Хустського РМК Подолей Н.М.

Керівник творчої групи Довганич С.М. ознайомила колег з проблемою, завданнями 
щодо її реалізації і тематикою засідань на 2015/2016 н.р. У сучасному світі гостро стоїть 
проблема творчого розвитку особистості. Кожна цивілізована країна дбає про творчий 
потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Посилюється увага до роз-
витку творчих здібностей особистості, надання їй можливості виявити їх. Відповідно 
до цього, творча група вчителів української мови і літератури ставить перед собою 
мету сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й 
самореалізації особистості в сучасному світі.

Члени творчої групи розподілили доручення між собою, а також вирішили доопра-
цювати посібник з літератури рідного краю, добираючи твори та завдання відповідно 
до програми.

С.В. Ігнатко,
учитель української мови і літератури 

Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустського р-ну

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ  В  ШКОЛІ
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Виховна робота школи – це система роботи, спрямована на виховання ці-
лісної особистості учня, який має активну творчу й соціальну позицію, високі 
моральні якості, які постійно вдосконалює, вміє керувати своїм здоров’ям, 
прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готовий до 
суспільного життя. Національно-патріотичне виховання є гармонійною скла-
довою загального виховного процесу підростаючого покоління

Нещодавно у вересні у м. Берегові на базі Будинку дитячої творчості проведено 
інструктивно-методичну нараду для вчителів 1-х та 4-х класів шкіл з угорською 
мовою навчання. У роботі наради взяли участь вчителі міст Берегова, Мукачева 

та Берегівського району.
Юліанна Сергійчук, методист кабінету освіти національних спільнот Закарпатського 

ІППО, наголосила на організації навчально-виховного процесу у 1-х та 4-х класах, 
акцентувала увагу на новій редакції навчальних програм для початкових класів, 
окреслила зміст та структуру нових підручників у 4-х класах. Присутні обговорювали 
нову «Інструкцію щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів» (затверджено 
МОН України 08.04.2015 р. №412), нормативні документи МОН України щодо орга-
нізованого початку нового навчального року у початковій школі. 

У нараді взяв участь Бейла Габода, методист Берегівського філії ЗІППО, який по-
ділився досвідом щодо організації міжнародної діяльності педагогів Закарпаття та 
Угорщини. 

Радилися  вчителі  національних  шкіл



Василина Кузьма,
методист кабінету методики

виховної та позашкільної роботи 
ЗІППО
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УРОК… Його величністю закінчується наше 
безтурботне дитинство і починається незна-
ний світ науки. Як сприймають діти ці магічні 
45 хвилин? Ще вчора бігали годинами, гасали, 
переконували маму, що «скоро будуть вдома», за-
спокоювали бабусю: «через хвильку повернуся», 
обіцяли таткові, що ще два рази з’їду з гірки, а на 
це потрібно «тільки п’ять хвилиночок» – і ніхто не 
сварив за час, і ніхто не дотримувався сказаного. 

А тут сіли в класі за визначеним учителькою 
місцем, з дівчинкою, яку до сьогодні ніколи не 
бачив, і тим більше – ніколи не мріяв сидіти з нею.

Усе незвичне для першокласника, а тим більше 
ці 45 хвилин. Вони як вічність, як довга безсонна 
ніч, як невизначене очікування в аеропорту в 
туманну погоду. ХТО придумав саме 45 хвилин? 
Чому не 20? Хай навіть і 35, як бувало взимку, 
коли холодно надворі, холодно в класі, холодний 
погляд у директора, холодні слова в учителя, 
холодні руки у мами – а в дітей тепло на душі від 

скорочених уроків.
Звикати важко до УРОКІВ: нікуди не йти, не говорити, не їсти, не ходити, не відволі-

катися від «уроку», не вставати і не ходити по класу. А якщо припече, то піднімай руку, 
проси дозволу в учителя – і хай всі однокласники знають «куди ти йдеш». Сором. Нам 
– так, а тим, хто придумав ці урочні правила, – НІ!

Звикаєш, … звичайно, якось виконувати ці правила. 
На уроці намагаєшся думати про СЕРЙОЗНЕ, ШКІЛЬНЕ, КНИЖКОВЕ, НАВЧАЛЬНЕ, а 

найбільше – щоденникове багатство. Від нього залежить виконання обіцянок, які дають 
тобі тато, мама, дві бабусі, два дідусі, хресна мама, старший брат (сестра) і навіть сусіди. 
Усі обіцянки хочеться отримати стовідсотково. Та чи вистачає сил у бідної дитини на цьому 
ж таки уроці все позаробляти. Інколи друзі тобі допомагають і прискорюють кінець уроку 
різними переписками-записками, мобілками, шепотами-розмовами. Морально, звичайно, 
легше. Але якщо вчитель побачить, тоді може виникнути матеріально-заохочувальна 
проблема вдома. Двійка у щоденнику – лікві-
дація угоди з батьком, трійка – припинення 
контракту з бабусею, четвірка – війна з ма-
мою, п’ятірка (яка ще донедавна була така 
бажана!) – глузливо- применшене насміхан-
ня старшої сестри: я ж тобі казала…

Хіба можна на цьому ж таки уроці все почути, записати, бути уважним, слухняним, 
активним, тихим, прикладом для наслідування, улюбленцем учителів; встигнути відпо-
вісти, умудритися вивчити вірш напам’ять поки однокласники його декламують (це вже 
якщо твоє прізвище на букву «Ш», «Щ» чи «Ф»). А якщо учитель питає як заманеться – на 
кого оком кине – тоді вважай – непереливки. 

Урок. Видається, що це слово походить від «рік». На одному з уроків учили про чер-
гування голосних: рік – у році. Ось і висновок: урОк як рІк…

Спадає на думку й одне народне прислів’я: Вроки, Вроки (хвороба з очей) долі чор-
ними потоками. Невже «урок» магічне слово? Але тоді хто кого: учитель учня, чи учень 
учителя? Видається, що за ці 45 хвилин тридцять пар дитячих очей пильно, уважно, ви-
могливо, злісно, замилувано, з любов’ю, допитливо, пронизуюче, дошкульно дивляться 
на вчителя. Гіпнотизують, свердлять, благають, потішають, заворожують, змушують… 
Спідлоба, зверхньо, прямо в очі, спідтишка, витріщивши баньки, продаючи витрішки, 
кокетливо, із закачуванням очиць, з-під вій, нахабно, винувато, довірливо, недбало, 
байдуже випивають учителя.

А буває, що пара очей в окулярах наводить страх на всіх 30 учнів: пильнує, допікає, 
свердлить, пригнічує, достає, пропікає, лякає, принижує, підтримує, попереджує, шукає. 
І все це із справедливістю, любов’ю, підтримкою, попередженням, сваркою, недовірою, 
теплотою, повагою во ім’я знань, справедливості, довіри, визнання, зверхності, автори-
тарності, МАЙБУТНЬОГО. То, може, це походження слова «урок» правильне»?

Є ще і третє. Це – абревіатура!
У – учити
Р – розуму
О – отрока 
К – кожного. 
Кожен «отрок», «чадо», «дитя», «сонечко», «синочок», «донечка» здобуває знання, 

набирається розуму, пізнає світ, володіє мовами, входить у Всесвіт комп’ютерними 
стежками, розширює кругозір, поглиблює інтелект, пірнає у море книг з теоремами, до-
водами, задачами, завданнями, вправами; аналізує героїв, ситуації, вчинки, події; зубрить 
правила, теореми, вірші, цитати – і все на уроці, і для цього ж уроку.

З роками звикаєш до часу в 45 хвилин. Іноді, не дивлячись на годинник, за поведінкою 
вчителя можна визначити, скільки ще залишилося хвилин до перерви – це, якщо вчи-
тель передбачуваний, традиційні уроки: зайшов у клас, привітався, відмітив, перевірив 
домашнє завдання, опитав, виставив оцінки, пояснив, завдав нове домашнє завдання. 
А якщо вчитель експериментатор, інноватор, щось придумовує, шукає, доводить, до-
сліджує – то ніколи не знаєш, чого від нього очікувати.

З роками на цих уроках уже не так нудно сидіти: можна помінятися місцями, сісти, де 
захотів, уже нема відрази до дівчат – навпаки: це вони від хлопчаків тікають, можна трохи 
припізнятися на деякі уроки, можна вийти з класу не піднявши руки і ТАМ затриматися, 
можна перекинутись пару СМСками з товаришами, можна зробити такий хворий вигляд, 
що і найстрогіші вчителі пошкодують «бідної хворої дитини», можна демонстративно 
покласти пляшечку соку на парту, мовляв: у горлі засохло від напруги до науки і знань, 
можна підказати, посперечатися із учителем, який щойно призначений на роботу і дово-
дити всім класом, що НАС не так учили… Багато чого можна. Досвід – це велика справа. 
З віком урочний час спливає швидше. 

А скільки їх, цих уроків, на яких ти почув стільки нового, цікавого, незвіданого, корис-
ного, життєво важливого, повчального, зайвого, нецікавого, непотрібного, протирічного, 
заперечного, недоречного, комічного, смішного, глузливого, дивного, чудернацького…

І ВСІ, хто тобі на уроці ЩОСЬ говорив, повчав, наказував, декламував, проголошував, 
повчав, демонстрував – запевняли, що тобі це потрібно у житті, що цей урок стане тобі 
уроком на все життя, це тобі згодиться, за цими правилами тобі діяти, творити, учитися, 
іти по життю. 

Далі ці УРОКИ, УРОЧЕНЯТА, УРОЧИЩА виростають у ПАРИ, де вже тести, тестування, 
модулі, семінари, практичні, колоквіуми, іспити…

І всіх їх буде від 730 у першому класі до 1200 в одинадцятому. А скільки разом – про 
це не кажуть на жодному з уроків. Але достатньо, щоб подорослішати, змужніти, ви-
вчитися і вийти у люди.

ЛІТЕРАТУРНА  СКАРБНИЧКА

Не слухали, а пили ті слова,
Науку щиру, правильну, правдиву.
Любить людей учила строго нас 
На прикладах літератури-дива.

І справедливо, як сама жила,
Нас наставляла у житті творити.
Бо легко розіб’єте ви чоло.
А важко потім сором загоїти.

Урок – театр, артисти – ми й Вона.
І режисер – Вона! І все на світі!
Ми так чекали цих літератур,
Навчила нас творити і любити.

Низькими нотами заспівувала врок, 
Поезія лилася тихо, співно.
А деколи зривалася увись
Високо, ніжно, жалібно, привітно.

Ми плакали над долею людей.
Людей-героїв – із літератури,
Творців історії і нашого життя,
Традицій, етносу, культури. 

Біографії поетів – на зубок!
І жоден з нас не смів чогось не знати.
Марія Федорівна – не просто вчитель наш,
А рідна, строга і дбайлива мати.

Уже не часто стрінеш у наш час
Учителя, який веде додому
Цілу ватагу хлопців і дівчат.
І їсти дасть, ще й пояснить потому.

Олімпіади перші почали проводити.
Пригадую, півкласу участь брала.
А Іванина, Продан, та ще я
Науку вдома в неї штурмували.

І хто з нас знав, що через тридцять літ
Її красиву й безкорисну працю –
Репетиторством, (так модно у наш час) 
В суспільстві всьому будуть називати.

На тій далекій вже олімпіаді
Свою учительку – не підвели, 
І в нагороду І, ІІ, ІІІ 
Місця із того «бою» привезли.

Іванина Василина – перше!
Як старша, медалістка і талант.
А я й Оксана Продан – друге!
Це успіху Її вже був гарант.

І голос ніжний (не як на уроці)
Нам пестив вуха, лив на душу мед,
Хвалила нас і дякувала щиро.
Що буде з нас вже знала наперед.

Що буде?! Ми філологами стали.
Заходим в класи і вчимо дітей.
І кожен раз Її я уявляю:
А може зараз зайде з-за дверей.

Колись в гімназії наш завуч Стеців каже:
«Ваш голос, рухи, жести і слова,
Як в пані Опаленик з інституту»
«Це – ВЧИТЕЛЬ мій,» – так гордо кажу я.

Ретельно вчили творчість земляків –
Літературу з рідного нам краю.
І до сьогодні дякуємо Їй,
Що Скунця, Гренджу-Донського,
Томчанія, Вовчка,
Патруса-Карпатського,
Логойду, Чендея,
Кохана, Вакарова,
Потушняка, Ладижця,
Жупанина, Попа,
Марійки Підгірнянки й інших
Книжки читаєм, 
Творчість їхню знаєм. 

Дорога Маріє Федорівно!
Спасибі за науку, за добро,
За шлях широкий на педагогічній ниві,
За віру, за надію, за любов,
За те, що в праці ми усі щасливі.

Спасибі за знання, що ви дали,
Що й по житті пораду нам давали,
І як дітей своїх нас берегли,
А вийшли в люди – ви нас цінували.

А ще спасибі, що у мене є
Подруга – дочка Ваша Магдалина,
Мій лікар, і порадниця, сестра,
Добродійка і просто як Людина.

Спасибі, що ви є в моїм житті,
В Житті всієї моєї родини.
Так дай Вам Бог в здоров’ї, в гаразді
Зустріть сто літ. Ми прийдем на гостину!

Учителька

Моїй дорогій учительці
зі святим іменем – Марія,

моїй наставниці, пораднику, 
другу, мамі моєї подруги Душки,

світлій, духовно багатій людині,
справедливій і добрій 

М. Ф. Опаленик

Той ранок з айстр проріс через роки.
Бо зітканий з незнаного, з тривоги.
Мене тоді, в мої п’ятнадцять літ
Покликали в світи шкільні дороги.

Старенька пам’ять морщиться щораз
І повертає в ранок вересневий,
Де так дбайливо всіх скликав дзвінок –
Шкільний дзвінок –
І звук його міжгірний, кришталевий.

Наш центр районний зашумів дітьми,
У шкільну форму з білими бантами
Його, не запитавши, одягли,
Заполонили різними гостями.

Як вдарив Бістрікер у бубон голосний!
Це – духовий оркестр День знань стрічає!
Було так звично, модно у той час –
Що музика вітає, проводжає.

А ми сільські несміло у юрбі,
Притиснувши букетик із городу,
Ішли вперед, на «їхній» дзвоник той
Дивились з дивом: скільки тут народу.

Нам краще б вдома, в нашому селі.
Де звично так, і школа через ниву.
Та в нас середньої поки іще нема.
А вчитись треба гарно і красиво.

Вітали довго різні нас дядьки:
З райвно, райкому, шефи з магазину.
А я дивилась там, де вчителі:
Хто зайде в клас із них через годину.

Який урок, чи строгі вчителі,
Як стріне клас: привітно чи не дуже.
За парту за яку посадять нас
А головне: із ким?… й чи ми подружимось?

І стільки в голові роїлось дум,
Такі якісь тривоги дошкуляли,
Що і не вчули, в який такий клас
Мене із односельцями назвали.

Після вітань мала ріка з дітей
Понесла хвилею такі простенькі квіти, 
Вони не модні зараз для вітань,
Соромляться їх дарувати діти.
(А вчителі цю із городу казку –
Не візьмуть… Сором! – Ось вам – і будь ласка).

Зайшли у клас: тут стрічі, поцілунки,
Вітання, сльози, тисяча питань.
Ми стоїмо принишклі і несмілі:
А тут Левко підходить без вагань.

З села з якого? Скільки вас прибуло?
На перші парти прошу не сідать!
Хто вчить німецьку? Признавайтесь швидко!
Мені хто буде в цьому помагать?

На першому уроці, як годиться,
Була година з класним керівником.
На другому – (по розкладу так строго!)
Зайшла ВОНА – в секунду із дзвінком.

Затихли всі. І виструнчились миттю.
В очікуванні Слова клас закляк.
Всіх обвела так лагідно-суворо
І привіталась… Ніби одліг ляк…

І задзвенів на дивно низьких звуках
Той голос із джерела й кришталю, 
Який уже я три десятиліття
Із насолодою, як трунок життя, п’ю.

Це була МОВА – в значенні урок.
Це була МОВА! – в значенні звучання!
Це була МОВА – наш гірський струмок.
Це була МОВА – Пісня величальна!

Вона тремтіла в вересневу даль.
Вона лилася аж понад Рікою.
Вона несла нас ніжно на крилі
Й назавжди залишила супокою.

І голос той впізнають тисячі
Міжгірських учнів – ген із Верховини.
Вона його принесла з низини
І посадила, наче кущ калини.

І ті уроки, як святе письмо,
Посіяла у бідно-щирі душі.
Тому і Скунцем генієм зросло.
У Іванині, Блецкані, у Душці.

У Р О К
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Мета: збагачувати уявлення дітей про рідний край – За-
карпаття. Ознайомлювати з характерними особливостями 
природи рідного краю (гірська місцевість, найвища гора Го-
верла, озеро Синевир, найдовша липова алея), історичними 
пам`ятками архітектури, легендами про рідний край. Про-
довжувати ознайомлювати дітей із ремеслами Закарпаття: 
гончарством, вишивкою, лозоплетінням. Закріплювати вміння 
грати в закарпатську рухливу гру «Цімборка» (укр. подружка). 
Викликати бажання розмальовувати кухлик, використовуючи 
елементи декоративного розпису. Виховувати любов до рід-
ного краю. 

Матеріал: мультимедійна презентація «Подорож Закар-
паттям», легенди, глиняні кухлики, гуашеві фарби, пензлі, 
серветки.

Хід заняття
Привітання.
Доброго ранку, країно моя!
Доброго ранку, ліси і поля!
Ми щиро всіх вітаємо
і в цікаву подорож сьогодні вирушаємо.
Вихователь. До гостей ви посміхніться, приві-

тайтесь, як годиться. Доброго дня! 
Але сьогодні в нас на занятті ще одні гості – 

подивіться хто це? (Ляльки: українець Іванко, 
українка Оксанка). 

– В якій країні ми живемо? Хто ми з вами? 
(Українці).

– Якою мовою ми розмовляємо?
Дидактична вправа «Яка наша мова?» (діти підбирають 

епітети і порівняння).
(Калинова, барвінкова, солов’їна, колосиста, ніжна, непо-

вторна, материнська, співуча, казкова...).
Вихователь. Пропоную послухати вірш «Мій край чудовий 

– Україна», який написала Надія Красоткіна.
Діти розповідають вірш.
1. Мій край чудовий — Україна!
Тут народились ти і я.
Тут над ставком верба й калина,
Чарівна пісня солов’я.
2. Все найдорожче в цілім світі,
Бо тут почався наш політ.
Цвітуть волошки сині в житі,
Звідсіль ведуть дороги в світ.
3. І найдорожча рідна мова —
Джерельцем радісно дзвенить.
І мила пісня колискова,
Чумацький шлях кудись зорить.
4. Усе найкраще і єдине,
І радощі усі, й жалі...
Мій рідний краю, Україно!
Найкраще місце на землі!
Вихователь. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати  

наймальовничішим, найколоритнішим куточком України – За-
карпаттям. 

– Чому наш край називається Закарпаттям? 
(Бо наш край знаходиться за горами Карпати).
– Закарпаття знаходиться на самому заході України (Ви-

хователь виставляє карту України). 
– З якими державами межує наше Закарпаття? Хто наші 

сусіди? (Словаччина, Угорщина, Румунія). 
– У нашому Закарпатті, як і в інших країнах, є міста, села 

і ріки. Які міста ви знаєте на Закарпатті? (Відповіді дітей: 
Мукачево, Ужгород, Тячево, Хуст ...).

– А щоб ще більше ви дізналися про Закарпаття, я запро-
шую вас у цікаву подорож, де ми побачимо природні скарби 
та пам’ятні місця Закарпаття.

– А чи знаєте ви, хто зазвичай проводить екскурсію? (Екс-
курсовод). 

Сьогодні екскурсоводом у вас буду я.
(Розповідь вихователя супроводжується демонстрацією 

слайдів. 1 слайд – Липова алея).
Вихователь. Починаємо нашу подорож із найдовшої 

Липової алеї в Європі, яка знаходиться в місті Ужгороді на 
правому березі річки Уж. Тут ростуть різні сорти лип. Тому 
майже цілий місяць влітку квітне Набережна Незалежності і 
Сьогодні її довжина сягає 2 км 200 м. У період цвітіння дерев 
сюди з’їжджаються туристи з усієї Європи, щоб відчути запаш-
ний, цілющий липовий аромат (2-й слайд – гори Карпати).

Вихователь. А тепер помандруємо в гори Карпати. Закар-
паття славиться туристичними гірськими стежками. У наших 
горах чудова природа, свіже гірське повітря. Які дерева ростуть 
у лісах? (Відповіді дітей: ялинка, дуб, ясен, граб, бук, сосна, 
смерека). Найпоширеніше дерево – смерека. Воно сягає 40 
– 50 м, а віку – 300 – 400 років. 

А чи знаєте ви, як утворилися гори Карпати? 
Вихователь розповідає легенду. 
Колись на місці Карпат була величезна рівнина, кінця-краю 

якій не було видно. Володарем цієї рівнини був страшний і злий 
Силун. Коли він ішов, від його кроків здригалася земля. На цій 
землі Силун мав своє величезне господарство і безліч усякої 
худоби: табуни коней, стада буйволів й обробляли ці землі 
слуги. Служив між ними й молодий, здоровий та вродливий 
Карпо. Він і сам важко працював, але й допомагав іншим, бо 
жалів слабих, яким Силун нічого не давав і не платив. Тяжко 
Карпові було дивитися, що Силун усе забирає, а народ голо-
дує, тому й вирішив поговорити з ним: «Служив я вам довго 
і чесно, платню хочу попросити, адже моя праця чогось ко-
штує». Силун схватив Карпа і вдарив його об землю. А Карпо 
відчув у собі силу-силенну, адже він любив землю, працював 
на ній, і вона подарувала йому цю силу, що він схопив Силуна 
– земля розкололася – й опинився Силун у підземній печері, 
в яку хотів загнати нашого Карпа. Тоді вдався Силун до своєї 

сили – вдарив ногою в земну кору – вона вигнулася. І так від 
ударів Силуна земля вигиналася, що гора за горою робилися. 
На ранок усі здивувалися – кругом високі прекрасні гори... 
Люди залишилися там жити, а гори на честь Карпа назвали 
Карпатами (3-й слайд – гора Говерла).

Вихователь. А зараз піднімемось на найвищу гору Карпат. 
Як вона називається? (Говерла). 

Чи знаєте ви, діти, що означає Говерла? Це сніжна гора, 
тому що на Говерлі навіть влітку сніг – не дивина. Висота цієї 
гори – 2016 м. Щоб піднятися, потрібне спеціальне споряджен-
ня. Люди, котрі мають спеціальне спорядження, називаються 
альпіністами (4-й слайд – едельвейс). 

Вихователь. Едельвейс – надзвичайно красива росли-
на. Він привертає до себе увагу своєю красою і є не лише 
символом гір, але й любові, відваги і мужності. Про цю квітку 
існує багато легенд. Ось одна із них. (Вихователь коротко 
розповідає легенду).

В одному далекому королівстві жили король, королева і їхня 
дочка – чудова принцеса. Не було рівної за красою молодій 
принцесі. Багато принців з’їжджалися звідусіль просити її руки, 

але всім вона відмовляла.
– Я вийду заміж лише за того, хто принесе мені прекрасний 

едельвейс! – відповідала вона принцам.
Звістка про її бажання швидко рознеслася іншими королів-

ствами. І молоді принци відправилися в гори, щоб знайти цю 
квітку і принести принцесі. Кожному хотілося стати чоловіком 
прекрасної принцеси. Але високо в горах зростав едельвейс, 
неприступні були дороги до нього, та і не було доріг – одні 
гострі високі скелі.

І коли принци діставалися скель, то не всякий зважився 
відправитися за квіткою вгору. Хтось злякався крутих скель, 
хтось поліз і розбився, не втримавшись на небезпечних схи-
лах, а хтось взагалі відмовився від цих пошуків і відправився 
в своє королівство, де теж були хороші дівчата, правда не такі 
красиві, як наша принцеса.

Йшли роки, але ніхто не міг зірвати заповітну квітку. Дуже 
високо вона зростала, а скелі надійно захищали її.

І ось одного дня, молодий хлопець вирішив випробувати 
себе і відправився за квіткою. Він йшов тиждень, другий, а по-
тім і третій. Після багатьох важких днів дороги підійшов він до 
крутих скель, що насупилися, не злякавшись, поліз він вгору. 
Успіх посміхнувся хлопцю, оскільки він був сміливим, мужнім, 
і чистою була його душа.

Важко дався йому підйом. Розірвав він одяг об гострі скелі, 
подряпав руки і ноги до крові, але дістався місця, де зростав 
едельвейс. Розступилися грізні скелі, і відкрили цю маленьку і 
беззахисну квітку. Вона виявилася ніжною і пухнастою, зовсім 
не такою, як скелі, що громадяться довкола. Зірвав хлопець 
квітку і відправився в зворотну дорогу. Але ще важчою була 
дорога назад. Скелі не хотіли віддавати свою квітку, яку вони 
охороняли день і ніч, захищаючи від холодного вітру і пекучого 
сонця. Камені сипалися з-під рук і ніг, колючі кущі, що зростали 
поруч, рвали одяг і дряпали хлопця. Дощ і сніг, гнані вітром, 
обрушувалися на нього. Але успіх знову супроводжував 
його: а може він думав про принцесу, і це допомагало йому 
справлятися зі всіма негодами і труднощами. І ось, нарешті, 
він приніс квітку до палацу.

– Ось та квітка, яку ти просила, принцесо, – сказав хлопець.
– Ти єдиний, хто зміг виконати моє бажання, – відповіла 

принцеса. – Ти сміливий і мужній. Будь моїм чоловіком!
Успіх тепер завжди був поряд з ним. Адже той, хто зможе 

дотягнутися до едельвейса – знайде мужність, а успіх ніколи 
не покине його. А серце дівчини, якій він приніс квітку, буде 
належати йому завжди.

Так це чи не так, але росте в горах Карпати шовкова коси-
ця – дивна і рідкісна квітка едельвейс! (5-й слайд – Долина 
нарцисів).

А зараз спустимося з гори на долину, та долину не просту, 
а чарівну, яка називається Долиною нарцисів. Послухайте 
легенду. У Хустському замку жив князь, княгиня та їхня кра-
суня-донька Руся. На околиці міста жив гончар Іванко. Коли 
Русі виповнилося 18 років, до замку прийшло багато гостей з 
подарунками. Іванко також приніс подарунок. Це була дивна 
ваза, на якій як живі, мерехтіли квіти білого нарцису. У цю 
мить Іванко і Руся закохалися. А князь, як довідався, то схопив 

Іванкову вазу і кинув з Княжої гори. Вона розбилася об скелю і 
розсипалася долиною дрібним дощем. Коли зійшло сонце, то 
всі побачили, що долина вкрита нарцисовим килимом.

(6-й слайд – солоні озера). Селу Солотвино дістався бага-
тий дарунок природи – соляні шахти. Найглибший лікувальний 
заклад в Україні розташований на глибині 300 м. 

У соляних печерах Солотвина найчистіше повітря.
(7-й слайд – озеро Синевир). Помандруємо на найбільше 

озеро на Закарпатті – Синевир. Воно утворилося 10 тисяч років 
тому і вважається цінним природним скарбом Національного 
природного парку. Синевир є однією з візитних карток Закар-
паття. Посередині озера розмістився, немов зіниця блакитного 
ока, невеликий острівець – кілька метрів. Народна назва цього 
озера – морське око. Існує легенда, згідно з якою мальовниче 
озеро утворилося від потоку сліз графської доньки Синь на 
місце, де її коханого, простого пастуха Вира було вбито за 
наказом підступного графа. Звідси й походить назва озера 
Синевир.

Закарпатська народна гра «Цімборка» (подружка).
Вихователь. На Закарпатті є 12 стародавніх замків і деякі 

з них ми сьогодні відвідаємо (8-й слайд – Неви-
цький замок). 

Вихователь. Невицький замок розташований 
у вузькій долині річки Уж. Зовні він оточений 
глибоким земляним ровом. Тільки з одного боку, 
що від річки, можна до нього піднятися. Колись 
давно посварилися володар Невицького замку з 
Мукачівським князем. І щоб мукачівський князь зі 

своїм військом не розбив Невицький замок, володар пообіцяв 
видати за нього свою доньку. Коли настав день весілля, донька 
втекла через вікно, бо вона кохала лісника. Враз потемніло 
ясне небо, вдарив грім і розбив замок. З того часу він стоїть 
у розвалинах серед товстезних дубів.

(9-й слайд – Мукачівський замок). Мукачівський замок – 
Білий палац – знаходиться у місті Мукачево. Спочатку це була 
одноповерхова будівля, збудована у стилі барокко. А граф 
Шенборн перебудував його. Таким ми його бачимо і сьогодні. 

(10-й слайд – Хустський замок). 
Вихователь. Народна легенда оповідає, що його по-

будували розбійники. Біля злиття річок Тиса з Рікою була 
якась розбійницька фортеця, звідки можна було нападати на 
каравани, котрі йшли «соляним шляхом». Цей замок захопили 
королівські війська і він став замком королів. 

(11-й слайд – Мисливський замок Шенборнів). 
Вихователь. Замок побудований у стилі неоренесанса та 

втілює календар: кількість башт відповідає кількості місяців 
у році, кількість димарів – кількості тижнів, кількість вікон і 
дверей – кількості днів.

(12-й слайд – Ужгородський замок). 
Вихователь. Повертаємося до нашого міста в Ужгород-

ський замок. Про Ужгородський замок існують дві легенди, 
майже подібні. Колись замком володіла графська родина 
Другетів. У них була дуже гарна донька. Один із сусідніх во-
євод вирішив захопити Ужгородський замок. Щоб дізнатися 
як це зробити, перевдягнувся у незнайомця. Приїхавши до 
Ужгорода, він випадково познайомився з дочкою князя, вони 
покохали один одного, і дівчина розповіла всі таємниці замку, 
зокрема й про підземний хід, про який знали тільки члени ро-
дини. Дізнавшись про це, батько наказав замурувати доньку в 
одній з кімнат замку, а воєводу стратити. З того часу вона, як 
подейкують, охороняє замок. Нині тут діє краєзнавчий музей, 
де виставлені прекрасні роботи наших закарпатських митців, 
які мають «золоті руки».

– Чому руки називають золотими? (Тому що вони все 
вміють).

(13-слайд – лозоплетіння). 
Вихователь. У селі Іза із лози (гілок верби) виготовляють 

різні плетені вироби, а саме: кошики, меблі, люстри та ін. І про 
їхнє мистецтво знають люди як у нашій країні, так і далеко за 
її межами. 

(14-й слайд – вишивка). 
Вихователь. У народі кажуть: «Хата без рушників – як 

родина без дітей», «Рушник на кілочку – хата у віночку». Ви-
шивка – це давнє заняття українського народу. Що вишивають 
українські майстрині? Закарпатська вишивка своєрідна тим, 
що має вплив багатьох народів, враховуючи багатонаціональ-
ність нашого краю. Тому вона дуже різноманітна у своєму 
кольоровому і візерунковому втіленні. Закарпатські майстрині 
вишивають хрестиком, гладдю та бісером.

(15-слайд – гончарство). 
Вихователь.
Глина в кого оживає? 
Творить з нею хто дива? 
В кого посуд ніби жар?
Ну, звичайно, це... (Гончар).
Що виготовляють гончарі? Із чого вони виготовляють посуд? 

Який посуд вони виготовляють? (Глечик, горщик, куманець, 
тарілки, горнятка).

Вихователь. Чи сподобалася вам наша подорож? Як на-
зивається наш край? Чим він славиться? Сьогодні ми з вами 
теж будемо майстрами, які мають «золоті руки» і спробуємо 
розмалювати глиняні горнятка, які для вас виготовив гончар. 
Подивіться на горнятко, яке я розмалювала. 

На ньому сині кривульки, як річка, і білі крапочки, як білі 
росинки. А посередині – квітка едельвейс – символ Закарпаття. 

Спочатку подумайте, якими візерунками  ви хотіли б при-
красити своє горнятко, і можете сміливо розмальовувати. 

(Самостійна робота дітей. Виставка дитячих робіт).
                                    

                                     Ганна Бецанич, 
вихователь дошкільного навчального закладу №39

м. Ужгорода

ПОДОРОЖ  ЗАКАРПАТТЯМ
КОНСПЕКТ  ЗАНЯТТЯ

ДЛЯ  ДІТЕЙ  СТАРШОГО  ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ

НА  ДОПОМОГУ  ВИХОВАТЕЛЮ  ДНЗ
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Мета: 
• навчальна: з’ясувати, у чому виявилося по-

силення колоніальної політики російського уряду 
щодо України після Полтавської битви, охаракте-
ризувати діяльність гетьманів Івана Скоропадсько-
го, Павла Полуботка; 

• розвиваюча: розвивати в учнів уміння само-
стійно опрацьовувати різноманітні джерела інфор-
мації, давати характеристику історичним діячам, 
аналізувати й узагальнювати історичні події, ви-
значати їх причини та наслідки;

• виховна: виховувати вміння висловлювати 
власну точку зору й аргументувати її, прищеплю-
вати любов до історії рідної країни.

Основні поняття: «Решетилівські статті», «Ре-
зидент», «Малоросія», «Малоросійська колегія».

Обладнання: презентація, карта, фішки для 
бліц-турніру.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Очікувані результати:
Після цього уроку учні зможуть:
• на прикладах доводити, в чому проявлялося 

посилення колоніальної політики російського уряду 
щодо України після Полтавської битви;

• характеризувати діяльність гетьманів Івана 
Скоропадського, Павла Полуботка;

• визначати хронологічну послідовність осно-
вних подій;

• застосовувати та пояснювати на прикладах 
терміни «Малоросія», «Малоросійська колегія»;

• оцінювати діяльність українських гетьманів в 
боротьбі за відновлення державних прав;

• аналізувати зміст договорів, укладених геть-
манами з Російською імперією.

Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань учнів
Бліц-турнір
Учням ставляться запитання з навчального ма-

теріалу минулих тем. На поставлене запитання за 
1 секунду дається відповідь. Правильна відповідь 
оцінюється в 1 бал. Протягом бліц-турніру учні 
отримують фішки за вірні відповіді. Найактивніший 
учень отримує оцінку. 

1. Хто з гетьманів України був першим? 
(Б. Хмельницький).

2. У якому році відбулася «Чорна рада» в Ні-
жині, хто став гетьманом? (1663 р., гетьманом 
Правобережної України – П. Тетеря; гетьманом 
Лівобережної України – І. Брюховецький).

3. Коли було укладено Андрусівське перемир’я, 
між якими державами? (1667 р., Росією та Поль-
щею).

4. За умовами Андрусівського перемир’я Укра-
їну поділили на дві частини, на які? Продовжте 
думку… (Лівобережжя з Києвом (тимчасово) за-
кріплювалося за Москвою, а Правобережжя – за 
Польщею. Київ через два роки мав відійти Польщі. 
Запорожжя одночасно підпорядковувалося і царю, 
і королю).

5. Коли укладено «Вічний мир», який узаконював 
поділ України на дві частини, за ким визнавалося 
Запорожжя? (1686 р. Запорожжя визнавалося за 
Росією).

6. Внаслідок переселення на Слобожанщину 
виникли козацькі полки, скільки і які? (5 полків. 
Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський, 
Ізюмський).

7. Коли, де, на який термін було обрано гетьма-
ном І. Мазепу? (4 серпня 1687 р. на річці Коломак 
гетьманом обрано І. Мазепу. Гетьманував з 1687 
по 1709 рр.).

8. Назвіть роки Північної війни? (1700-1721 рр. 
– Росія вела зі Швецією Північну війну).

9. Коли і хто наказав знищити гетьманську сто-
лицю Батурин? (цар Петро І в 1708 р.).

10. Єдиний гетьман, що був обраний козаками 
за межами України в еміграції це….? (П. Орлик).

11. Яка назва Конституції П. Орлика? («Пакти і 
конституції прав і свобод Війська Запорозького»).

12. Коли відбулася Полтавська битва і чим за-
вершилася? (8 липня 1709 р. – поразкою шведів).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя. Тема нашого сьогоднішнього 

уроку «Політичне становище Гетьманщини після 
Полтавської битви» посідає важливе місце в курсі 
історії. Її значення полягає у тому, щоб розкрити 
нам, яким чином відбулася ліквідація автоном-
ного устрою України, з’ясувати шляхи, до яких 
вдавалася Російська держава, щоб перетворити 
Гетьманщину на свою провінцію. 

А сьогодні для нас, українців, які живуть у період 
реформ і змін, щодня, коли помирають люди у пе-
ріод війни на сході, важливо врахувати історичний 
досвід минулого, щоб не припуститися подібних 
помилок в сьогоденні й майбутньому.

Хвиля репресій, розгром Батурина були першою 
реакцією Петра І на перехід І. Мазепи до шведів. 
Після цього кроку гетьмана російський цар вирішив 
остаточно «прибрати Україну до рук».

ІІІ. Сприйняття та усвідомлення нового на-
вчального матеріалу

Запис теми уроку в зошит.
Слово вчителя. Розглянемо 1 питання за на-

шим планом – Наступ царизму в Україні після 
Полтавської битви.

Після Полтавської битви Гетьманщину охопила 
хвиля терору:

- смертні вироки мазепенцям;
- переслідування козацької старшини;
- позбавлення представників старшинської ад-

міністрації урядових посад і маєтків;
- важливі посади надавались росіянам, а також 

тій українській старшині, яка була віддана цареві;
- чимало старшини було заарештовано й ви-

слано до Сибіру;
Наприклад, небожа Мазепи – Андрія Войнаров-

ського схопили в Гамбурзі 1716 р.
Така сама доля спіткала й Мазепиного гене-

рального осавула Григорія Герцика, якого зааре-
штували у Варшаві.

- Країнами Європи нишпорили московські агенти 
у пошуках Пилипа Орлика та його родини.

- Після Полтавської битви московські війська 

поводились на українських землях як завойовники.
Від їхньої сваволі потерпали не тільки прихиль-

ники гетьмана, а й мирне населення. 
- Здорових, сильних селян нерідко відправляли 

до Петербурга, Астрахані, на Кавказ, використову-
ючи як дешеву робочу силу.

- У 1716 р. на спорудження каналу Волга-Дон 
було відправлено 10 тис. козаків.

- У 1721 р. – відправлено 10 тис. козаків на бу-
дівництво Ладозького каналу.

- Близько 50 % відсотків повертались додому, а 
решта козаків і селян вмирали від нестерпних умов 
життя, епідемій, каліцтв тощо.

- Отож політика царського уряду призводила до 
поступового вимирання українського народу, чи-
нилося фізичне винищення десятків тисяч людей.

- Значно посилився наступ і на українську дер-
жавність.

- Заборонялося друкувати книжки українською 
мовою.

- Російська адміністрація втручалася в українські 
справи, розпалювала ворожнечу між гетьманом і 
старшиною, прагнула створити враження, що все 
погане йде від гетьмана і старшини, а все добре 
– від Москви.

Саме за таких обставин починається гетьману-
вання Івана Скоропадського.

Переходимо до ІІ питання нашого плану – 
Гетьман І. Скоропадський. «Решетелівські 
статті».

Як нам відомо, після переходу І. Мазепи на бік 
Карла ХІІ Петро І серйозно побоювався, що все ко-
зацьке військо піде за І. Мазепою, тому 6 листопада 
1708 р. у Глухові було швидко проведено вибори 
нового гетьмана 62-річного стародубського пол-
ковника Івана Скоропадського. Гетьман звернувся 
до царя з проханням підтвердити традиційні права 
та вольності, до яких додав ще декілька пунктів. 
Відповідь Петра І була короткою й однозначною: 
«Українці й так мають з ласки царя стільки вольно-
стей, як жоден народ у світі».

Щоб зрозуміти, чому обрали саме його, зверні-
мося до характеристики гетьмана.

(Учениця отримала завдання дослідити джере-
ла та текст підручника Віталія Власова С. 208-209 
і приготувати презентацію досліджень).

Основні етапи життя Івана Скоропадського:
- Народився в 1646 р. в м. Умані у козацько-

старшинській родині;
- дід І. Скоропадського – Федір Скоропадський 

– брав участь у Національно-визвольній війні під 
проводом Б. Хмельницького і загинув у битві під 
Жовтими водами;

- батько І. Скоропадського – Ілля Скоропадський 
– жив в Умані з трьома синами: Іваном, Василем 
і Павлом;

- добре навчався в Києво-Могилянській академії;
- у 1674 р. гетьман Дорошенко за допомогою 

татар і турків узяв місто Умань, знищивши все його 
населення;

- після смерті батька Іван Скоропадський пере-
селився тільки з одним братом Василем на Ліво-
бережну Україну, бо інший брат Павло надовго 
потрапив у турецький полон;

- почав свою кар’єру з військового канцеляриста 
у гетьмана Івана Самойловича; (1675-1676 рр.)

- з 1681-1694 рр. – був Чернігівським полковим 
писарем;

- з 1698-1700 рр. – був генеральним бунчужним;
- з 1700-1705 рр. – був генеральним осавулом;
- в 1706 р. гетьман І. Мазепа призначив І. Скоро-

падського Стародубським полковником;
- 6 листопада 1708 р. на Старшинській раді в 

Глухові обрано гетьманом.

(Продовження на стор. 6)

НА  ДОПОМОГУ  ВЧИТЕЛЮ 

ПОЛІТИЧНЕ  СТАНОВИЩЕ  ГЕТЬМАНЩИНИ  ПІСЛЯ  ПОЛТАВСЬКОЇ  БИТВИ
План-конспект з історії

(8 клас)
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(Продовження. Початок на стор. 5)

Риси І. Скоропадського, які влаштовували 
Петра І:

- спокійний;
- розсудливий;
- доступний і порядний;
- нерішучий. 
Хоч і поважав Мазепу та на бік шведів разом із 

ним не перейшов.
Слово вчителя. Гетьманування І. Скоропад-

ського 1708-1722 рр. за традицією мало розпоча-
тись з підписання статей між гетьманом та царем. 
Але Петро І відмовився зробити це, пояснивши 
таке своє рішення воєнними обставинами. 

Після Полтавської битви 17 липня 1709 р. 
І. Скоропадський, перебуваючи з козацьким вій-
ськом у таборі під Решетилівкою, звернувся до 
царя з 14 пунктами статей. У них він просив під-
твердити права й вольності Гетьманщини.

Решетилівка сьогодні – селище міського типу 
Решетилівського району Полтавської області. 
Знаходиться Решетилівка за 40 км від Полтави. 
На сьогодні населення становить понад 9 тис. 
мешканців (показати на карті).

Новообраному гетьманові Івану Скоропадсько-
му на прохання підтвердити права та вольності 
України Росія видала документ, що увійшов в іс-
торію під назвою «Решетилівські статті». 

Решетилівські статті 1709 р.:
1. Цей документ узаконював право російських 

урядовців втручатися в українські справи.
2. Під час походів російські генерали команду-

вали простими козаками і гетьманом.
3. Російські воєводи сидітимуть в українських 

містах.
4. Зрадою вважаються будь-які дії, що супе-

речили бажанням царя.
5. При гетьманові призначався царський ре-

зидент Ізмайлов, який здійснював контроль над 
гетьманом та урядом України.

6. Нова столиця гетьмана – м. Глухів; у ній 
перебували два російські полки.

Резидент – представник російського імпера-
тора, який наглядав за діяльністю гетьмана та 
органів влади Гетьманщини.

До іменного указу царя Петра І був таємний до-
даток для резидента Ізмайлова. В цьому додатку 
землі Війська Запорозького називали Малоросій-
ським краєм.

Таємний додаток до указу Петра І для резиден-
та Ізмайлова:

- резидент спільно з гетьманом мали утриму-
вати все населення «у тиші й покої»;

- бунтівникам-запорожцям заборонено сели-
тися на Січі;

- гетьман приймав іноземних послів разом з 
Ізмайловим;

- гетьман без дозволу царя не призначав нових 
полковників;

- резидент вів контроль за всіма доходами 
гетьманського уряду.

Отож, Решетилівські статті обмежили владу 
українського гетьмана, права та вольності україн-
ського народу. Це був наступ на автономію.

За його правління російський уряд значно об-
межив державні права Гетьманщини.

Протягом свого правління намагався протесту-
вати проти колоніальної політики царського уряду 
та обстоював залишки автономії Гетьманщини, 
проте, позбавлений реальної влади, він не міг 
вплинути на становище в Україні.

Помер 1722 р., похований у монастирі під 
Глуховом.

 
ІІІ питання нашого плану – І Малоросійська 

колегія.
Для вивчення питання про діяльність Мало-

російської колегії та боротьбу старшини за від-
новлення державних прав України доцільно буде 
використати документи:

М. Грушевський про створення Малоросійської 
колегії «...Цар у 1722 році приготував новий удар 
українській автономії. При гетьмані поставлена 
була рада, так звана «малоросійська колегія», з 
шести великоросійських старших офіцерів, з тих 

гарнізонів (залог), що стояли на Україні з брига-
диром Вельяміновим у головах. Ся колегія мала 
пильнувати суддів і приймати скарги на всякі суди 
та уряди українські – навіть на найвищий військо-
вий суд і військову (гетьманську) канцелярію. 
Мала наглядати, щоб від старшини не були кривди 
і тісноти козакам і посполитим, і за порозуміння з 
гетьманом робити против того всякі заходи. Мала 
стежити за гетьманською канцелярією і всяким пи-
санням, що туди входять і звідти виходять. Мала 
пильнувати всяких доходів українських, приймати 
їх від війтів і урядників і видавати на військові і 
всякі інші потреби. Але про всякі непорядки мала 
доносити просто сенатові. Таке небувале роз-
порядження цар Петро у своїм указі пояснював 
непорядками гетьманськими в канцелярії і в суді, 
і в зборі доходів, і старшинськими кривдами: що у 
козаків і посполитих землі забирають, в кріпацтво 
повертають». (Грушевський М. Ілюстрована істо-
рія України. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 363).

Запитання:
1. Чим Петро І пояснював необхідність ство-

рення Малоросійської колегії? Чи так це було 
насправді? Свою відповідь обгрунтуйте.

2. Якими були повноваження Малоросійської 
колегії?

Таким чином ми підходимо до ІV питання 
нашого плану – Павло Полуботок – наказний 
гетьман.

Познайомить нас з діяльністю наказного геть-
мана Павла Полуботка учениця, яка підготувала 
історичну довідку: 

Павло Полуботок:
• Народився у 1660 р., походив із козацько-стар-

шинського роду, навчався в Києво-Могилянській 
академії.

• Служив у козацькому війську, брав участь у 
старшинській змові проти І. Мазепи, за що був по-
збавлений маєтностей й усунений від державної 
діяльності.

• З 1706 р. – полковник чернігівський, у 1708 р. 
був претендентом на гетьманство, у 1722 стає на-
казним гетьманом після смерті І. Скоропадського.

• Активно підтримував домагання української 
старшини відновити гетьманство та ліквідувати 
Малоросійську колегію.

• Був викликаний Петром І до Петербурга, де 
вручив йому петицію про відновлення державних 
прав України.

• У 1723 р. був заарештований та ув’язнений у 
Петропавловській фортеці.

Слово вчителя. Робота з підручником (с. 215).
Проти П. Полуботка було сфабриковано справу 

про державну зраду – таємні зв’язки з гетьманом у 
вигнанні з П. Орликом. Проте до судового процесу 
справа не дійшла. 18 грудня 1724 р. Полуботок 
помер. Решту старшин від неминучої розправи 
врятувала смерть Петра І, який пережив Полу-
ботка лише на 40 днів.

Запитання:
1. Як ви думаєте, чому Полуботок і старшина 

так домагалися обрання гетьмана на Україні? 
Свою думку аргументуйте.

ІV. Узагальнення та систематизація знань
Наприкінці уроку на закріплення вчитель про-

понує учням відповісти на запитання:
• Що було спільного і що було відмінного в 

політиці гетьманів Івана Скоропадського, Павла 
Полуботка?

• Що можемо сказати про І Малоросійську 
колегію?

(Перегляд відеоролику для підбиття підсумків)

V. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал за підручником 

О.К. Струкевич «Історія України», 8 клас (с. 213-
215). Вивчити конспект.

Є.І. Демчик,
учитель історії Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
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Підтема: Що ми їмо? Активізація ЛО теми.
Мета: 
Практична:
– відпрацювати граматичний матеріал: l’article 

partitif;
– розширювати базовий словниковий запас 

учнів;
– удосконалювати фонетичні та інтонаційні 

навички;
– удосконалювати техніку читання;
– продовжувати формувати навички усного 

мовлення.
Освітня: розширювати знання про країну, 

мова якої вивчається.
Розвиваюча: 
– розвивати фонематичний слух учнів;
– розвивати граматичні навички;
– розвивати діалогічне та  монологічне мов-

лення учнів;
– розвивати вміння аудіювання.
Виховна:
– виховувати вміння працювати в групі; 
– створення умов для підтримки інтересу до 

вивчення французької мови та формування піз-
навальної активності.

Обладнання: підручник, робочий зошит, муль-
тимедійна дошка, роздавальний матеріал.

Тип уроку: застосування  здобутих знань на 
практиці.

ХІД УРОКУ
І. Підготовка до сприйняття іншомовного 

мовлення
1. Привітання
- Prof.: Bonjour, mes  chers  garçons et les 

filles. Je suis heureuse de vous voir aujourd’hui. 
Comment allez-vous? Je pense que vous êtes bien. 
Aujourd’hui, nous allons parler de la nourriture. Vous 
allez repeter des mots sur ce sujet. Bien sûr, nous 
allons parler franÇais, travailler avec la grammaire, 
jouer et faire beaucoup d’activités intéressantes. 
Commençons!

2. Фонетична розминка  
- Prof.:Faisons la gymnastique phonétique.  

Ecoutez et répétez. (Слайд №2)
- Prof.: Maintenant je vous donne les feuilles avec 

le devoir,vous devez le remplire en utilisant les mots 

de l’exercise précedente.
3.Мовленнєва розминка
Répondez aux questions: (слайд №3)
1. Combien de fois par jour prends-tu le repas?
2. Qu’est-ce que tu manges au petit déjeuner?
3. Est-ce que tu bois du thé ou du café? 
4. Est-ce que tu manges à la cantine scolaire?
5. De quoi le déjeuner se compose-t-il?
6. A quelle heure prends-tu le petit déjeuner, le 

déjeuner, le dîner?
7. Quand tu as faim, qu’est-ce que tu veux 

manger?
8. Quand tu as soif, qu’est-ce que tu veux boire?

ІІ. Основна частина уроку
4. Подання граматичного матеріалу: част-

ковий артикль
- Prof.: Aujourd’hui nous allons répéter la 

formation de l’article partitif et son emploi avec les 
noms. Regardez le tableau.

- Пояснення граматичного матеріалу (Cлайд 

№4, 5, 6)
- тренувальні вправи (Слайд №7)
a) Remplacez les points par de la, du, des:
Ce matin j’ai mangé ... viande et ... légumes.
Cet après-midi il va manger ... poisson et ... 

pommes de terre.
Elle vient de prendre ... lait avec ... pain et ... 

fromage.
Est-ce que tu veux prendre ... café et ... fruits?
Voulez-vous ... thé ou ... limonade?

5. Розвиток навичок аудіювання
- Prof.: Je vous propose de regarder le video 

“Mousse au chocolat”. Mais tout d’abord  nous 
allons former 2 équipes. 

• L’équipe №1 doit écrire les ingredirnts qu’elle 
va entendre;

• L’équipe №2 doit écrirе les verbes qui sont 
utilizés dans le film.

(Учні переглядають відеоролик після чого ви-
конують вправи для перевірки розуміння змісту 
фільму) 

6. Розвиток навичок читання
Lisez le texte “Le déjeuner sur l’herbe” à tour 

de rôle.
- етап підготовки до читання (Слайд 8, 9, 10)
Utilisez les expressions pour composer les 

phrases:
Au petit déjeuner je prends 
(je bois, je mange) ...

du fromage, du beurre, 
du pain, de la viande, du 
poisson, de la soupe, une 
omelette, des pommes de 
terre,

Au déjeuner j’aime bien 
manger (boire) ...

une salade verte (de 
tomates, de concombres, 
de fruits), du lait, du thé, du 
café, de la limonade,

Au dîner je prends (je 
mange, je bois) ...

de l’eau minérale, du jus de 
fruits, du gâteau.

- Етап читання тексту
- перевірка розуміння змісту тексту (Слайд 

11, 12, 13)
А) Qu’est-ce que les enfants prennent pour leur 

pique-nique?
du pain, du sel, du sucre, de l’eau, des bonbons, 

de la viande, du poulet,
des fruits, des tomates, des œufs, du saucisson, 

de la salade, du fromage, 
du chocolat, du café, de l’huile, du vinaigre.
В) C’est juste ou c’est faux?
1. Les parents ont des invités jeudi.
2. Les enfants restent jeudi à la maison.
3. Hubert propose de faire un pique-nique.
4. Les filles s’occupent du menu.
5. Jacques aime les sandwiches.
6. Hubert veut prendre du poulet froid. 
С) Faites le teste d’après ce texte.
1. Qui prépare le pique-nique?
a) les parents                        
b) les enfants                            
c) les invités 
2. “Le déjeuner sur l’herbe” c’est ...
a) le pique-nique                 
b) le diner                            
c) le déjeuner
3. Quelle idée a Hubert?
a) faire de la gymnastique  
b) chanter et danser             
c) faire un pique-nique
4. Les filles, quelle salade veulent-elles préparer?
a) la salade de tomates         
b) la salade verte                  
c) la salade de fruits
5. Qu’est-ce que les enfants ont pour le dessert?
a) le café                              
b) le jus de fruits                  
c) l’eau minérale                                                                                                 
      
ІІІ. Заключна частина уроку
7.  Домашнє завдання
Виконати вправу 9 (с.65)
8.  Підбиття підсумків уроку. Оцінювання

    Яна Мисло,
учитель Горондівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Мукачівського району 
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la viande    la salade   le poisson      le thé       
 le pain       le café      le fromage     le 
chocolat      le gâteau     la purée de pommes 
de terre      
le jus la salade (de tomates, de concombres, 
verte)       l’eau minérale  la soupe       
l’hors-d’œuvre        avoir faim              vouloir   
le déjeuner          avoir soif     le diner  
manger     le dessert      boire 
 

«LA NOURRITURE»
План-конспект уроку з французької мови

(9 клас)

 

On  mange____________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
On  boit_____________________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 - Catherine! Catherine! Viens vite! 
- Qu’est-ce qui se passe? 
- Tu sais, les parents ont invité des amis à déjeuner pour jeudi. 
- Et alors? 
- Faisons un pique-nique, - dit Hubert. C’est très amusant. 
- Quelle bonne idée! 
- Vous, les filles, vous vous occupez du menu. Nous, les garçons, nous 
   allons vous aider. 
- D’accord. 
- Mais ne faites pas de gros sandwiches, - dit Jacques. Ce n’est pas 
bon et puis, je n’aime pas ça. 

- Que pensez-vous du poulet froid? 
- Bravo! 
- Avec une bonne salade? 
- On la lave et on la coupe, puis on la met dans une boîte, et, dans une 
  bouteille, l’huile et le vinaigre. 
- Et après le poulet, de la salade, du fromage et des fruits. 
- Et le café, - dit Jacques. 
 



 

(

*

МНС РЕКОМЕНДУЄ...

Ми вже звикли до того, що 
лінії високовольтних передач 
– опори, провислі дроти, гір-

лянди ізоляторів – стали невід’ємною 
частиною сучасного пейзажу. А 
звикнувши, і ставимося до електрики 
неуважно, ігноруючи небезпеку, яку вони при-
ховують у собі.

У сільській місцевості найчастіше над-
звичайні ситуації в охоронній зоні ЛЕП (лінії 
електропередачі) відбуваються під час заго-
тівлі кормів і збирання врожаю.

Уникнути нещасних випадків можна, якщо 
дотримуватися правил техніки безпеки. Вони 
нескладні і повинні стати законом для кожного. 
Ось головні з них.

В охоронних зонах електроустановок за-
бороняється:

- будівля житлових, громадських та дачних 
будинків, їх реконструкція;

- здійснення усіх видів вантажно-розванта-
жувальних та земельних робіт;

- проїзд машин або механізмів загальною 
висотою від поверхні дороги понад 4,5 метра;

- виконання земельних робіт в охоронній 
зоні підземних кабельних ліній електропере-
дачі на глибині понад 0,3 метра, а на орних 
землях – на глибині понад 0,45 метра, а також 
розрівнювання ґрунту;

- стороннім особам перебувати на території 
і в приміщеннях трансформаторних підстан-
цій, розподільних пунктів і пристроїв, відчиня-
ти двері і люки цих споруд, здійснювати само-
вільне переключення електричних апаратів та 
підключення до електричних мереж; 

- рибалити під проводами повітряних ліній 
електропередачі;

- запускати спортивні моделі літальних 
апаратів, повітряних зміїв;

- складати добрива, корми, торф, солому, 
дрова, інші матеріали;

- забороняється торкатися опор, вилазити 
на них;

- не дозволяється працювати під провода-
ми на кранах, перевозити стіг сіна, соломи, 
ставити сільськогосподарську техніку;

- не можна працювати у прогонах високо-
вольтних ліній, де обірвані дроти;

- не можна наближатися до обірваних дро-
тів і опор ближче ніж на 20 метрів.

При виявленні обривів електричних дротів 
чи інших пошкоджень в електричних мережах 
необхідно негайно попередити всіх про небез-
пеку та терміново повідомити у диспетчерську 
службу району електричних мереж або у 
місцеві органи влади чи ДСНС за номером 
101. Необхідно знати, що смертельно небез-
печно не лише торкатися, але й підходити до 
обірваних дротів повітряних ліній електро-
передачі, які лежать на землі або звисають з 
опор чи з дерев.

Своєчасне повідомлення про пошкодження 
електромереж значно прискорить відновлення 
електропостачання та допоможе запобігти 
випадкам електротравматизму.

У тому випадку, коли на машину впав дріт 
або вона стикнулася з ним, а також при виник-
ненні електричного розряду, роботу необхідно 
зупинити.

Якщо це можливо, рухом машини вперед 
або назад необхідно обірвати провислий 
дріт і віддалитися від нього на відстань 15-20 
метрів.

Не виходячи із заглушеної машини, зна-
ками або будь-якими іншими способами по-
трібно привернути до себе увагу працюючих 
неподалік. Поясніть їм, що трапилося. Вони 
повинні терміново повідомити електрикам 
про аварію.

Якщо машина загорілася, то її треба нео-
дмінно покинути. Виберіть зручне положення 
і, не тримаючись за металеві частини, поста-
райтеся зістрибнути на землю. Обов’язково на 
обидві зімкнуті ноги. Віддаляйтеся від машини 
стрибками, не розмикаючи ніг. У крайньому 
випадку пересувайте ноги на величину стопи, 
не відриваючи одну від одної.

Іноді радять стрибати на одній нозі, або 
впасти і відкочуватися від машини. Цього 
робити не можна ні в якому разі! Стрибки 
на одній нозі збільшують ймовірність втрати 
рівноваги, і людина мимоволі може торкнути-
ся рукою землі. Те ж саме може статися при 
спробі відкотитися.

Треба пам’ятати: коли водій кидається на 
землю, він замикає ланцюг «ноги – руки», і 
струм проходить через серце. Це може за-

грожувати його зупинкою.
Віддаляючись від трактора чи ком-

байна, який заходиться під напругою, на 
відстань 15-20 метрів, можете вважати 
себе у відносній безпеці.

Кожному, хто виходить в поле, необ-
хідно знати найпростіші прийоми долікарської 
допомоги, яку застосовують в подібних ви-
падках. Якнайшвидше заберіть потерпілого із 
зони проходження електричного струму. Важ-
ливо і себе захистити від впливу електричного 
струму, надівши на руки гумові рукавички або 
обмотавши їх сухою тканиною. На ноги бажано 
одягнути гумове взуття. У разі його відсутності, 
підкласти під ноги гумовий килимок, суху до-
шку або згорнути сухий одяг. Відтягувати по-

терпілого слід за краї одягу, уникаючи контакту 
з відкритими ділянками його тіла.

Винесіть людину за межі небезпечної зони. 
Якщо потерпілий без свідомості, – застосуйте 
звичайні, всім відомі прийоми. Тут згодяться 
практично всі види допомоги, які надають при 
непритомності: дайте понюхати ватку, змочену 
нашатирним спиртом, обприскайте обличчя 
холодною водою.

У тому випадку, коли звільнений від дії 
електричного струму водій не дихає або ди-
хає рідко і судорожно, негайно приступайте 
до проведення штучного дихання і закритого 
масажу серця.

Заборонено припиняти виконання реані-
маційних заходів до прибуття лікаря, їх необ-
хідно продовжувати і в тому випадку, коли у 
постраждалого геть відсутні всі ознаки життя.

Хочеться застерегти: у жодному разі не 
можна заривати ураженого струмом в землю. 
Це тільки нашкодить: стисне дихання, обмеж-
ить доступ свіжого повітря. Крім того, будуть 
втрачені дорогі для порятунку хвилини.

Пам’ятайте! При звільненні від дії елек-
тричного струму і наданні першої допомоги 
потерпілому дорога кожна хвилина. Будьте 
уважні, застосовуйте при цьому захисні за-
соби. БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ!

А.С. Треніна,
методист обласного

методичного кабінету
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БУДЬТЕ  УВАЖНІ —
ЛІНІЇ  ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

1 – День ветерана. За ініціати-
вою ООН 1 жовтня в усьому світі 
відзначається як Міжнародний 
день осіб похилого віку, а в Україні 
також і День ветерана

1 – 350 років тому гетьманом 
Правобережної України обрано 
Петра Дорошенка (1665)

3 – 120 років від дня народжен-
ня Сергія Олександровича Єсені-
на, російського поета (1895–1925)

4 – День працівників освіти. 
Відзначається в Україні згідно з 
Указом Президента (№513/94, 
від 11.09.1994 р.) у першу неді-
лю жовтня як професійне свято 
працівників освіти

4 – 130 років від дня наро-
дження Дмитра Васильовича Ан-
друсенка, українського кобзаря, 
диригента, педагога (1885–1965)

5 – Всесвітній день вчителів. 
Засновано ЮНЕСКО у 1994 р. 
(UNESCOPRESSE vol.4, no. 17, 
p 9)

9 – 130 років від дня наро-
дження Володимира Юхимовича 
Свідзинського, українського поета 
(1885–1941)

10 – 90 років від дня наро-
дження Петра Олександровича 
Костюченка, українського пись-
менника (1925–1992)

13-19 – Європейський тиж-
день місцевої демократії. Дер-
жави-члени Ради Європи, які 
підписали Хартію (15 жовтня 1985 
р.), зобов’язуються втілювати 
принципи місцевого самовряду-
вання у своєму національному 
законодавстві. Відзначається 
в Україні згідно з 
Указом Президен-
та (№ 922/2007, 
від 27.09.2007 р.) 
щорічно в тиж-
день, що включає 15 жовтня

13 – 130 років від дня на-
родження Романа Михайловича 
Волкова, українського фоль-
клориста і літературознавця 
(1885–1959)

14 – Покрова Пресвятої Бого-
родиці

14 – День захисника України. 
Відзначається в Україні щоріч-
но згідно з Указом Президента 
(№806/2014, від 14.10.2014 р.)

14 – День Українського ко-
зацтва. Відзначається в Украї-
ні згідно з Указом Президента 

(№966/99, від 07.08.1999 р.) в 
день свята Покрови Пречистої 
Богородиці

15 – 120 років від дня наро-
дження Володимира Зеноновича 
Гжицького, українського письмен-
ника (1895–1973)

17 – 80 років від дня наро-
дження Олексан-
дра Даниловича 
Пономаріва, укра-
їнського літерату-
рознавця, пере-

кладача (1935)
22 – 80 років від дня наро-

дження Бориса Ілліча Олійника, 
українського поета (1935)

22 – 70 років від дня на-
родження Василя Поліоновича 
Сагайдака, українського поета 
(1945)

24-30 – Тиждень роззброєння. 
Проводиться щорічно за закликом 
спеціальної сесії Генеральної 
Асамблеї ООН (1978) і починаєть-
ся у день річниці заснування ООН

23 – 80 років від дня наро-
дження Петра Миколайовича 

Дідовича, українського прозаїка 
(1935–2010)

2 4  –  Д е н ь  О р га н і з а ц і ї 
Об’єднаних Націй. Проводиться 
в день, коли у 1945 р. вступив у 
дію Статут ООН

25 – 100 років від дня наро-
дження Леоніда Сильвестрови-
ча Лупана, українського поета 
(1915–1938)

27 – Міжнародний день шкіль-
них бібліотек. Відзначається 
щорічно четвертого понеділка 
жовтня, починаючи з 1999 р. 
Мета цього свята – підкреслити 
ключову роль шкільних бібліотек 
у справі навчання та виховання 
дітей та привернути увагу суспіль-
ства до шкільних бібліотек

28 – 25 років тому Верховна 
Рада УРСР затвердила Закон 
про державний статус української 
мови (№8312/ХІ, від 28.10.1989 р.)

28 – День визволення України 
від фашистських загарбників. Від-
значається в Україні згідно з Ука-
зом Президента (№836/2009, від 
20.10.2009 р.) 28 жовтня щорічно

За матеріалами 
(Календар краєзнавчих 

пам’ятних дат на 2015 рік. – 
Ужгород, 2014)
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