
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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У фінальному етапі 
третього (заключно-
го) туру ХХ Всеукра-

їнського конкурсу «Учитель 
року» в номінації «Українська мова і література» здобула 
перемогу Олеся Ківеждій, учитель української мови і 
літератури Хустської гімназії-інтернату. Професійний 
конкурс – це не тільки випробування, це справжній вер-

нісаж новаторських ідей і 
педагогічних знахідок.

Конкурс «Учитель року» 
є яскравим доказом ви-

сокої професійної майстерності вчителів, адже знання 
української мови є престижною місією в суспільстві, тому 
нехай усвідомлення цієї місії додасть нам мудрої думки, 
гордих почуттів, сили та наснаги. Найкращі педагоги 
України – учителі української мови і літератури – гідно 
пройшли всі конкурсні випробування, укотре запевни-
ли, що наш сучасний учитель – надзвичайно мудрий, 
талановитий і невтомний. Випробування довело, що 
«серце, віддане дітям», пульсує живою силою й сьогодні, 
засвідчивши високу фахову підготовку педагогів, добре 
розвинуту інтелектуальну сферу, творчий пошук новизни.

Приємно відзначити, що конкурс проходив в атмос-
фері взаєморозуміння й товариської підтримки. «Творча 
співпраця однодумців», – так можна охарактеризувати 
цю подію.

Тетяна Гнаткович,
завідувач кабінету методики викладання

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 
дисциплін, канд. пед. наук

ПЕРЕМОГА  НАЙВИЩОГО  РІВНЯ

Кирило  Розумовський —
останній  гетьман  України

Остаточна ліквідація Гетьманщини. Характеристи-
ка політичного і соціально-економічного становища 
України в середині ХVІІІ ст. Висвітлення діяльності 
останнього гетьмана – Кирила Розумовського; наслід-
ки ліквідації Гетьманщини та її місце в історії України.

(Чит. на стор. 5-6)

Формування  національної
свідомості  учнів

 У молодшому шкільному віці важливо допомогти 
дитині почувати себе повноправним членом сім’ї, 
родини.

 Формування національної самосвідомості, патрі-
отичних почуттів та толерантності учнів початкових 
класів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної 
діяльності на основі  краєзнавчих матеріалів, повної 
довіри між учителем та учнем.

(Чит. на стор. 3-4)

Маленький куточок раю

Наша країна надзвичайно багата та унікальна 
своєю культурою, історією, мальовничою природою. 
Подорожуючи, люди пізнають не тільки її навко-
лишній світ, а й визначні місця інших країн: морські 
узбережжя, широкі степи, високі гори, безкраї ліси 
– різноманіття пейзажів вражає. Захоплююча краса 
природи забезпечує не тільки незабутній відпочинок, 
але і духовне збагачення.

(Чит. на стор. 7)

НАОДИНЦІ ВДОМА…

Дуже часто батькам доводиться маленьку дитину 
залишати вдома саму без нагляду дорослих. 

Щоб дитина не накоїла якоїсь біди, поки знахо-
диться сама удома, фахівці МНС радять дорослим 
запам’ятати кілька простих правил, які забезпечать 
спокій не тільки дитині, але й її батькам та оточуючим. 

(Чит. на стор. 8)

У ПАДІЮНі в м. Ужгороді 
відбулося обласне свято 
з нагоди Дня працівників 

освіти та нагородження премією 
ім. А.Волошина.

 У залі – представники більш ніж 
35-тисячного колективу педагогів 
дошкільних, загальноосвітніх, по-
зашкільних, професійно-технічних 
та вищих навчальних закладів 
Закарпаття. Усі – у вишиванках та 
гарному настрої. 

Урочисте дійство відкрила в.о. 
директора департаменту освіти 
і науки ОДА Ганна Сопкова, як 
завжди, на піднесеній ноті. Вона 
зазначила, що, віддаючи належне 
надбанням наставників, педагогів, 
учителів, вихователів, викладачів, 
методистів, управлінців, ми хочемо 
сьогодні славити освітянина нашо-
го краю – показати його внутрішню 
красу, духовну велич, світ його ідей 

та інтересів. І хоча відзначаємо 
свято у складних умовах подолан-
ня воєнної агресії Росії проти нашої 
держави, де зруйновано звичний 
спосіб життя: чимало молодих 
людей загинули на фронті, чимало 
стали Героями, та все ж маємо й 
обов’язок, і добру волю – кожного 
дня думати, жити і творити для 
України!

На свято до освітян завітали 
голова ОДА Г.Москаль, голова 
облради В.Чубірко, голови РДА 
та міськвиконкомів. Разом із усіма 
вони вшанували хвилиною мовчан-
ня пам’ять загиблих Героїв на війні. 

У своєму вітальному слові 
Володимир Чубірко від імені За-
карпатської обласної ради, де-
путатського корпусу всіх рівнів 
та особисто від себе подякував 
винуватцям торжества за сумлінну 
та нелегку працю. Зазначив, що 

державу творять не політики, а 
саме педагоги, які навчають під-
ростаюче покоління не тільки осві-
ченості та розуму, а й формують 
їхній світогляд, виховують патріотів 
держави, несуть у найвіддалені-
ші куточки багатонаціонального 
краю українську культуру, освіту. 
І роблять це високопрофесійно. 
Щороку випускники набирають 
найвищу кількість балів зі ЗНО та 
виборюють перші місця на Всеу-
країнських олімпіадах. 

Відтак очільники обласної вла-
ди вручили 15 найкращим педа-
гогам краю престижну обласну 
педагогічну премію ім. Августина 
Волошина. Серед них не було в 
залі тільки Марії Іванівни Шебедяк 
– учителя математики Міжгірської 
спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. з по-
глибленим вивченням окремих 
предметів, яка передчасно віді-

йшла у вічність. Тож премію вру-
чили її чоловіку. Лауреат Ганич 
Олена Василівна, учитель хімії 
Сторожницької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст., у ці дні бере участь 
у Всеукраїнському конкурсі «Учи-
тель року – 2015».

Багатьох  присутніх у залі осві-
тян нагороджено відзнаками об-
лради та ОДА. 

Родзинкою розважальної про-

грами була пісня, яка звучить 25 
мовами – «Серце, яке розтопить 
лід». Вітали педагогів й трубачі 
Ужгородського державного учили-
ща ім. Дезидерія Задора – Емеріх 
та Томас Попович. І, звісно, зразко-
вий дитячий ансамбль народного 
танцю «Джерельце Карпат», який 
виконав «Український святковий». 

За інформацією
Прес-служби облради

НА  ЗАКАРПАТТІ  ВІДЗНАЧИЛИ
ДЕНЬ  ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ

З вітальним словом до учасників семінару зверну-
лися Віктор Бедь, Преосвященіший єпископ Му-
качівський і Карпатський, керуючий Карпатською 

єпархією УАПЦ, ректор Карпатського університету ім. 
А.Волошина та Української богословської академії, 
президент МАБН, доктор богословських наук, доктор 
юридичних наук, професор та Михайло Басараб, за-

ступник директора з науково-дослідної роботи та між-
народної діяльності, канд. іст. наук, доцент кафедри 
суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти 
ЗІППО.

Уже стало доброю традицією розпочинати цей семі-
нар молитвою «Отче наш» (за Римським-Корсаковим, 
аранж. М. Тележинського).

Захід містив духовно-моральні реколекції, наукові 
доповіді, презентацію книги «Пора кривавих сліз» Юрія 
Шипа, обмін досвідом роботи з проблем духовно-мо-
рального виховання учнівської молоді, огляд виставки 
духовної літератури «Християнське екологічне вихо-
вання у виданнях комісії з екології Мукачівської гре-
ко-католицької єпархії», тематичну екскурсію – огляд 
експозиції «З історії духовної культури Закарпаття 
кінця ХVІІІ – початку ХХ століть» в Закарпатському 
краєзнавчому музеї.

(Продовження на стор. 2)

Християнська етика: досвід, проблеми, перспективи

У Закарпатському інституті післядиплом-
ної педагогічної освіти відбувся ХІ Обласний 
науково-методичний семінар «Християнська 
етика: досвід, проблеми, перспективи», в робо-
ті якого взяли участь науково-педагогічні та 
педагогічні працівники ЗІППО, Інституту еко-
лого-релігійних студій ДВНЗ «УжНУ», учителі 
християнської етики, музичного мистецтва, 
педагоги-організатори, духовенство області, 
митці, працівники Закарпатського краєзнав-
чого музею



(Продовження. Поч. на стор. 2)

Науковий керівник семінару доц. 
Баяновська М.Р., котра модерувала 
його роботу, в частині духовно-мо-
ральних реколекцій розповіла про 
духовні практики, методичні аспекти 
використання матеріалів сценарію 
свята «Бог і Україна» (автор проекту 
Ребрик Н.Й., проректор Закарпат-
ського художнього інституту, канд. 
філ. наук). Жабляк М.Д., ст. викладач 
кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти ЗІППО роз-
повіла про творчу співпрацю Марії 
Баяновської з Юлиною Драгун у 
створенні пісні «Молитва дитяти» 
(муз. М. Баяновської, сл. Ю. Драгун), 
яку виконали акапельно вчителі 
музичного мистецтва області під її 
диригуванням.

Зі змістовними доповідями на се-
мінарі виступили – Віктор Бедь, Пре-
освященіший єпископ Мукачівський і 
Карпатський, керуючий Карпатською 
єпархією УАПЦ, ректор Карпатського 
університету ім. А.Волошина та Укра-
їнської богословської академії, пре-
зидент МАБН, доктор богословських 
наук, доктор юридичних наук, про-
фесор, Баяновська М.Р., завідувач 
кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти ЗІППО, канд. 
пед. наук., доктор філософії, доцент, 
Бокотей Олександр, директор Інсти-
туту еколого-релігійних студій ДВНЗ 

«УжНУ», координатор програм Комісії 
з екології Мукачівської греко-като-
лицької єпархії, Ходанич П.М., доцент 
кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти ЗІППО, канд. 
пед. наук, член Національної спілки 
письменників України, котрі висвітли-

ли історичні етапи християнізаційних 
процесів, церковного будівництва в 
Україні з часу її незалежності, фор-
мування духовності особистості в 
нових історико-культурних умовах, 
роль Церкви у збереженні Інституту 
сім’ї в умовах глобальних викликів 
споживацьких тенденцій сьогодення, 
християнські мотиви у творчості за-
карпатських художників Юрія Герца 
та Тараса Данилича.

Презентацію книги «Пора крива-
вих сліз» письменника Юрія Шипа 
відкрила Баяновська М.Р. з ґрунтов-
ною доповіддю «Джерела духовного 
життя людини у книзі «Пора кривавих 
сліз» письменника Юрія Шипа». На-
родний артист України Петро Матій 
під акомпанемент Голуб’євої Лариси, 
викладача Ужгородського державно-
го музичного училища ім. Д. Задьора 
виконав низку духовних творів, на-
писаних Юрієм Шипом. 

Учасники семінару за сприяння 
адміністрації Закарпатського краєз-
навчого музею оглянули експозицію 

«З історії духовної культури Закар-
паття кінця ХVІІІ – початку ХХ сто-
літь». Тематичну екскурсію провела 
Палинчак-Кутузова Василина, ст. 
науковий співробітник відділу історії 
Закарпатського краєзнавчого музею.

Зацікавлення учасників семінару 
викликала виставка духовної літе-
ратури «Християнське екологічне 
виховання у виданнях комісії з еко-
логії Мукачівської греко-католицької 
єпархії в Резиденції єпископів» Му-
качівської греко-католицької єпархії, 
проведена за участю Бокотея О.М. 
та співробітників Інституту еколого-
релігійних студій. 

На завершення семінару вчителі 
музичного мистецтва області вико-
нали пісні «Боже великий, єдиний» 
(сл. О.Кониського, обр. О.Кошиця, 
муз. М. Лисенка) та «Многолітіє».

Марія Баяновська,
завідувач кафедри

суспільно-гуманітарної 
та етико-естетичної освіти 

ЗІППО, доцент

У вересні в смт. Козин Київської області пройшла 
науково-практична конференція «Організація 
та проведення загальнодержавних тестувань 

різних ставок: українознавчої гри «Соняшник», приро-
дознавчої гри «Геліантус» та зовнішнього незалежного 
оцінювання».

У роботі пленарного засідання, засідань секцій 
«Соняшник» та «Геліантус» взяли участь співробітни-
ки департаменту загальної середньої та дошкільної 
освіти Міністерства освіти і науки України, голови 
методичних комісій Творчого об’єднання «Соняшник», 
керівники Альянсу Програми сприяння зовнішньому 
тестуванню в Україні (Альянс USETI) та Українського 
центру оцінювання якості освіти.

Учасники заходу заслухали доповіді представників 

Гуманітарного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка, Харківського національного уні-
верситету ім. В.Н. Каразіна, Ніжинського державного 
університету ім. Миколи Гоголя та Харківського гумані-
тарного університету «Народна українська академія».

На конференції були присутні обласні коорди-
натори ігор «Соняшник», «Геліантус», керівники та 
Учасники конференції у своїх виступах підкреслили 
важливість ігор «Соняшник» та «Геліантус» для 
формування у школярів зацікавленості українською 
мовою, літературою та українознавством, цілісного 
уявлення про природу, наукового світогляду, а також 
значення конкурсів фахової майстерності «Соняшник 
– учитель» та «Геліантус – учитель» для професійного 
вдосконалення вчителів-предметників.

Організатори конференції – Міністерство освіти 
і науки України, Творче об’єднання «Соняшник», 
Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню 
в Україні.

Привітати школярів прийшли док. Іштван 
Надь – заст. державного секретаря Міністерства 
сільського господарства Угорщини, Ласло Фараго 
– консул Угорщини у м. Берегові, Ласло Зубанич 
– заст. декана Гуманітарно-природничого факуль-
тету з угорської мовою навчання ДВНЗ «УжНУ», 
Михайло Басараб – заст. директора з науково-до-
слідної роботи та міжнародної діяльності ЗІППО, 

Йосиф Шин – директор Берегівської філії ЗІППО, 
Юліанна Сергійчук – методист кабінету освіти 
національних спільнот ЗІППО, представники 
реформатської та католицької церков. 

На початку заходу теплі слова для гімназистів 
прозвучали від класних керівників Єви Сабо та 
Іштвана Гоголи. Кожен випускник отримав зелену 
стрічку – символ учня випускного класу, символ 
надії. 

Музично-поетичний захід присвячувався при-
щепленню любові до рідної землі, батьківського 
дому, вихованню прекрасних почуттів – віри, 
надії, любові, які у всі часи були притаманні 
гімназистам. Неповторну урочисту атмосферу 
доповнювали музичні номери та народні танці у 
виконанні учнів. У повній залі, окрім запрошених 
гостей, були горді за своїх дітей батьки, дідусі 
та бабусі. Звичайно, такі вечори сприятимуть 
формуванню творчого підходу в організації на-
вчально-виховного процесу закладу.
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ТРАДИЦІЇ ГІМНАЗІЙНОЇ ОСВІТИ НА ЗАКАРПАТТІ

ВСЕУКРАЇНСЬКІ
ІГРИ ШКОЛЯРІВ

Гімназійна освіта на Закарпатті має 
славну історію. Перший заклад такого 
типу був заснований у краї графом Юрієм 
Другетом понад чотириста років тому. 
У дусі традицій гімназійного руху Бере-
гівської угорської гімназії імені Габора 
Бетлена 2 жовтня у приміщенні місцевого 
Будинку культури відбулися урочистості 
з нагоди символічного посвячення учнів 
11-х класів у випускники (szalagavató)



…Виховання, створене самим на-
родом і засноване

на народних починаннях, 
має таку виховну силу, якої

немає в найкращих системах,
 що ґрунтуються на

абстрактних ідеях чи запозичені в 
іншого народу 

К.Д. Ушинський

Кожен народ має право на існування 
і будує свою систему національного 
навчання і виховання, яка відповідає 

його характерним рисам. 
Початкова школа – складова загальної 

системи виховного процесу підростаючого 
покоління. У молодшому шкільному віці 
важливо формувати здатність дитини пізна-
вати себе як члена сім’ї; родини, дитячого 
угрупування; як учня, жителя міста чи села; 
виховувати у неї любов до рідного дому, 
краю, вулиці, своєї країни, її природи, рідно-
го слова, побуту, традицій, врахувавши, що 
Україна має древню і величну культуру та 
історію, досвід державницького життя, які 
виступають потужним джерелом і міцним 
підґрунтям виховання дітей і молоді.

Виникла нагальна потреба у розробці 
нових підходів, форм і методів, шляхів і 
засобів, а також технологій процесу вихо-
вання учнівської молоді України на засадах 
принципів гуманізму, свободи, демократії, 
громадянського миру і національної злаго-
ди. Саме тому питання організації процесу 
виховання в молодших громадян України 
навчально-пізнавальної діяльності на осно-
ві краєзнавства набуло особливої гостроти 
й актуальності. 

Відомо, що в основу системи шкіль-
ного виховання покладено ідею націо-
нально-патріотичного виховання, а саме, 
розвиток української державності як 
консолідуючого чинника розвитку укра-
їнського суспільства та української по-
літичної нації. Важливу роль у просвіт-
ницькій діяльності посідає відновлення 
історичної пам’яті про тривалі держав-
ницькі традиції України (Концепція на- 
ціонально-патріотичного виховання дітей 
та молоді (2015-2019 роки). 

Національно-патріотичне виховання 
– це інтегроване поняття, яке передба-
чає визнання національних вартостей як 
визначальних, до яких належать: укра- 
їнська ідея, що втілює в собі прагнення 
до державності та соборності, патріотизм 
і готовність до самопожертви у випадку 
потреби захисту Батьківщини, почуття на-
ціональної самопошани і гідності, історична 
пам’ять, повага до державних і національ-
них символів та до Конституції і Гімну Укра-
їни, любов до рідної землі, культури, мови, 
національних свят і традицій, орієнтація 
власних зусиль на розбудову Української 
держави та прагнення побудувати спра-
ведливий державний устрій, протидія анти-
українській ідеології, прагнення до розвитку 
духовного життя українців.

Відродження України як держави не-
можливе без пробудження національної 
свідомості українського народу. Сьогодні, 
як ніколи, на особливу увагу заслуговують 
усвідомлення й утвердження громадян-
ської приналежності, відродження націо-
нальних цінностей, а саме, національної 
(історичної) пам’яті, національної гідності. 
Історією доведено, що кожна людина, як 
і кожна нація, розвиваються у просторі й 
часі, загартовуючи у важких історичних 
обставинах дух нації. Дух допомагає 
виживати національній мові, оберігає на-
ціональну культуру, підтримує традицію. 
Усвідомлення приналежності до нації має 
бути стійким, тоді всупереч труднощам і 
людина, і нація розвиватимуться в продо-
вження заданого історією напряму, своєю 
історичною дорогою. Так діє національна 
(історична) пам’ять. Отже, повернення іс-
торичної пам’яті – справа неабиякої ваги 
для долі нації. До чинників відновлення 
історичної пам’яті належить: історичний 
шлях нашого народу, боротьба за волю та 
незалежність, злети і поневіряння в ярмі 
чужинських народів тощо. 

За визначенням Г. Ващенка, націю 
творить спільність походження (крові), 
території, мови, культури, традицій. Але 
особливо науковець вирізняє свідомість 
своєї окремості, що є категоричною пере-

думовою її існування. 
Українська нація має свої особливості – 

фізичні, психічні, ментальні, свої здібності 
та нахили, вдачу і призначення на землі. 
Вона втілює в собі духовну спільність, 
що витворилася на основі історичної долі 
та спільного прагнення людей до само-
реалізації. Ось чому головним завданням 
сучасного українського виховання в цій 
ділянці – сприяти становленню в дитини 
державницького світогляду і громадянсько-
го патріотизму.

Проблема виховання патріотизму зна-
йшла своє відображення у вітчизняній  
(В. Бичко, О. Забужко, І. Надольний, 
Л. Сохань, І. Стогній та ін.) і зарубіжній 
(І. Кант, К. Роджерс, Е. Фром та ін.) філо-
софії.

Д о  проблеми  виховання  звер -
талися як класики педагогічної науки  
(Я. Коменський, Я. Корчак, С. Русова,  
Г.  Сковорода,  В .  Сухомлинський, 
К. Ушинський та ін.), так і сучасні науковці 
(І. Бех, О. Вишневський, О. Савченко, 

К. Чорна та ін.). За К.Ушинським, вихован-
ня, 

створене самим народом, має велику 
виховну силу, якої немає в найкращих 
системах, що ґрунтуються на абстрактних 
ідеях чи запозичені в іншого народу. Він 
вважав, що «...виховання бере людину 
всю, якою вона є з усіма її народними і по-
одинокими особливостями, – її тіло, душу 
й розум...». У процесі виховання у людини, 
першою чергою, формується світогляд і 
характер, а «...характер і є саме той ґрунт, 
в якому корениться народність». Особливе 
занепокоєння нині викликає відсутність у 
більшості українців усвідомлення себе як 
частини народу, співвіднесення своє ді-
яльності з інтересами нації. Тому потрібне 
системне виховання, і починається воно з 
початкової ланки навчання.

Школа – другий етап виховного процесу 
(після дошкільного в батьківській родині) та 
перший (за О.Вишневським) етап раннього 
етнічно-територіального самоусвідомлення 
і встановлення приналежності до грома-
дянства, тобто, фундамент національно-
патріотичного виховання. Він припадає на 
дошкільний і молодший шкільний вік. На 
цьому етапі формується почуття патріотиз-
му та відбувається виховання справжнього 
громадянина-патріота у процесі навчання 
(прояв любові до рідного краю, до Батьків-
щини, шанування батька, матері, повага 
та турбота до старшого покоління, знання 
свого родоводу, національних традицій, 
формування відчуття єдності з держа-
вою, природою, турбота про її охорону 
та примноження багатств рідної землі). 
Здійснювати таке виховання має педагог-
патріот. На жаль, якщо відсутнє почуття 
народності та палкий патріотизм у педагога, 
то й найвища професійна компетентність 
та майстерність не забезпечать відповідне 
виховання учнів через навчання.

Сьогодні потрібні нові підходи до ви-
ховання молодших школярів. Такі підходи 
зазначені у методичних рекомендаціях 
щодо впровадження нової Концепції на-
ціонально-патріотичного виховання дітей 
та молоді (16.05.2015 р.). Концепція перед-
бачає комплексну системну і цілеспрямо-
вану діяльність органів державної влади, 
громадських організацій, сім’ї, освітніх 
закладів, інших соціальних інститутів щодо 
формування у молодого покоління високої 
патріотичної свідомості, почуття вірності, 
любові до Батьківщини, турботи про благо 
свого народу, готовності до виконання гро-
мадянського і конституційного обов’язку із 
захисту національних інте-ресів, цілісності, 
незалежності України, сприяння становлен-
ню її як правової, демократичної, соціаль-
ної держави. Найважливішим пріоритетом 
національно-патріотичного виховання є 
формування ціннісного ставлення особис-
тості до українського народу, Батьківщини, 
держави, нації.

Патріотичне виховання – складова на-

ціонального виховання, головною метою 
якого є становлення самодостатнього 
громадянина-патріота України, гуманіста 
і демократа, готового до виконання гро-
мадянських і конституційних обов’язків, 
досягнення високої культури міжнаціональ-
них взаємин, формування незалежно від 
національної приналежності особистісних 
рис громадянина Української держави, ду-
ховності, трудової, моральної, розумової, 
естетичної, правової, фізичної та еколо-
гічної культури.

Набуває особливої актуальності, в умо-
вах становлення державності, національ-
но-етнічне виховання молодших школярів, 
метою якого є формування особистості з 
глибоким відчуттям своїх коренів, роду, ро-
дини, народу; розвиток кращих ментальних 
рис дитини, пробудження інтересу та при-
щеплення глибокої любові до рідної мови, 
літератури, історії, поваги до символів, 
традицій та звичаїв українців.

Виховання учнів початкових класів здій-
снюється у процесі навчально-пізнавальної 
діяльності з принципів: історичної і соціаль-
ної пам’яті (збереження духовно-моральної 
і культурно-історичної спадщини українців 
та відтворює її у реконструйованих і осу-
часнених формах і методах діяльності); 
полікультурності (формування в дітей та 
учнівської молоді відкритості, толерантного 
ставлення до відмінних ідей, цінностей, 
культури, мистецтва, вірувань інших на-
родів; здатності диференціювати спільне 
і відмінне в різних культурах, спромож-
ності сприймати українську культуру як 
невід’ємну складову культури загальнолюд-
ської); міжпоколінної наступності (зберігає 
для нащадків зразки української культури, 
етнокультури народів, що живуть в Україні). 
У початковій школі необхідну інформацію 
несуть навчальні предмети (літературне 

читання, українська мова, природознав-
ство, «Я у світі», музичне й образотворче 
мистецтво, культура добросусідства, хрис-
тиянська етика).

Надбання народу передаються з поко-
ління в покоління. Народність українського 
виховання визначають його історія, мова, 
культура, побут, етнос, традиції, духовність, 
мораль, етикет, гумор тощо. Саме ці скла-
дові зумовлюють специфічні особливості 
системи виховання кожного народу. 

За К.Ушинським, «усяка жива історична 
народність є найпрекраснішим створінням 
Божим на землі, і вихованню лишається 
тільки черпати з цього багатого й чистого 
джерела». 

Мова – це духовний код нації. У нашої 
нації – українська мова. Мова кожного наро-
ду створена самим народом. К. Ушинський 
вважав мову не лише «найповнішим і най-
вірнішим літописом» життя народу, але й 
«найбільшим народним наставником». З 
погляду педагога, мова народу – кращий 
цвіт усього його духовного життя. У мові 
одухотворяється весь народ і вся його 
батьківщина. Мова – це найважливіший і 
найміцніший зв’язок, який з’єднує минулі, 
сучасні і майбутні покоління народу в одне 
історичне живе ціле. Саме тому, важливим 
є формування мовної культури, оволодіння 
та вживання української мови як духовного 
коду нації. Формуючи культуру спілкування, 
доцільно збагачувати мовлення молодших 
школярів українськими формами звертання 
та формулами мовленнєвого етикету, про-
буджувати інтерес до походження цих фор-
мул, показувати їх зв’язок із національними 
традиціями і звичаями українців. 

Виховання починається з родинних 
установок дитини, які підсилюються відпо-
відно підібраними засобами, прийомами і 
методами педагогічного впливу в процесі 
навчання у школі. В.Сухомлинський з цьо-
го приводу писав: «Все починається від 
матері. І почуття любові до Батьківщини 
починається від любові до матері. Любов 
до матері, до батька, до дідуся і бабусі, 
братів і сестер – ось перша школа вихо-
вання почуття любові до самого дорогого і 
святого – до Батьківщини». Отже, у родині 
закладаються (або не закладаються) під-
валини духовності, моралі, патріотизму, 
культури і почуття національної прина-
лежності й свідомості. Саме тому важли-
во, щоб була взаємодія виховних впливів 
родини, школи та громадськості. Однак, 
учитель початкових класів має пам’ятати, 
що до вступу до школи дитина розмовляла 
рідною (материнською) мовою. Наприклад, 
характерною особливістю Закарпаття є 
вживання діалектної мови, тому частина 
першокласників українських закарпатців 
розмовляє мовою Олександра Духновича.

МАМКО, МАМКО, КУП МІ КНИЖКУ 
Мамко, мамко, куп мі книжку,
Тинту, папір і табличку,
Бо я піду до школы
Учитися поволї.
Повідають, що у школї 
Діти знають доброй долї, 
І я бы хотїв знати, 
Як ся треба справувати,
Дїти в школї ся робити
Учать й гарно говорити,
Знають тонко співати,
Кожному честь давати.
Треба мудро, чесно жыти,
Там учаться, як на світї
Як ся мі справувати. 
Абы всяды честь дістати.
Я бы вшытко хотїв знати,
І чесно ся справувати,
Куп мі, мамко, книженьку,
Хоч лем таку маленьку.

Олександр Духнович
Мову такої дитини потрібно розумно 

виправляти, наголошуючи, що так ми роз-
мовляємо вдома, а у школі ми вчимося 
розмовляти правильно. Різкі зауваження 
вчителя щодо мовлення дитини можуть 
негативно впливати на неї (може розвива-
тися комплекс неповноцінності, або дитина 
зовсім відмовляється спілкуватися з учите-
лем). Тому вчителеві потрібно підтримувати 
тісний зв’язок з батьками, залучаючи їх до 
шкільного життя дітей, наголошуючи на до-
триманні культури мовлення і в сім’ї.

(Продовження на стор. 4)
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(Продовження. Початок на стор. 3)

У наукових положеннях К. Ушинського вперше 
обґрунтовано поняття «малої батьківщини» й окрес-
лено стратегічний напрям його формування шляхом 
запровадження батьківщинознавства. А на працях 
В.Сухомлинського, який підкреслював діяльнісний ха-
рактер патріотизму, базується необхідність вчити дітей 
шукати своє місце в житті країни. Починати потрібно з 
вивчення історії рідного села, міста, краю.

На першому етапі цієї роботи варто запропонувати 
вихованцям завдання з історії виникнення та походжен-
ня назви свого села, селища, міста, вулиць. Під час цієї 
пошукової роботи учні звертаються до батьків, дідусів, 
бабусь, старожилів, сімейних фотоархівів, фотоаль-
бомів. Тільки творча співпраця батьків, дітей і вчителя 
позитивно впливає на формування класного колективу, 
виховання в учнів людяності, поваги до старших, до-
брозичливого ставлення до товаришів, сусідів. 

Чільне місце на уроках літературного читання та 
української мови повинно займати використання малих 
фольклорних форм – загадок, лічилок, мирилок, при-
казок і прислів’їв, народних прикмет, казок, дитячих 
пісень, колискових, щедрівок, колядок, веснянок, за-
кличок тощо. Наприклад, лічилки, ігри бабусь, дідусів 
українців Закарпаття допомагають вибудувати місточок 
зв’язку між поколіннями.

Лічилки, ігри, хороводи бабусь, дідусів україн-
ців Закарпаття допомагають вибудувати місточок 
зв’язку між поколіннями:

Еники, беники, їли вареники,
Еники, беники, кльоц,
Вийшов пузатий матрос.
Абер, фабер, доміне,
Ельце, бильце, до пекельце.
Драв, цвік, вон!

Раз, два, три – 
Ти до мене не ходи. 
Бо у мене чорний пес – 
Як тя вкусить, та умреш.
(*Як тя – як тебе)

Велику виховну роль відіграє як місцевий, так і 
український дитячий фольклор. Молодшим школярам 
цікаво погратися у давні ігри закарпатських українців.

Ігри закарпатських дітей
«Цінь, цінь, цінторія»

Діти діляться на дві групи. Перші стають у коло, 
співають і закликають до кола з тих, хто глядач, кого 
хочуть, наприклад:

Цінь, цінь, цінторія, 
Межи нами розмарія. 
– Кілько нас? 
– Много нас. 
Пой, Маріко (Анночко), межи нас! 
Бо ми тебе любиме, 
Цукру тобі купиме.
(*Цукор – цукерка) 

Гра угорських пастушків
Хлопчики сідають у коло і по черзі, по колу хапа-

ються за довгу палицю-ґерлиґу: рука наступного 
хлопчика лягає впритул до руки попереднього. Кому 
місця на палиці не вистачить, той розповідає казку, 
бувальщину, страшилку, проказує віршик тощо.

Потім гра починається спочатку.

Невід’ємними складниками уроків літературного 
читання є уроки позакласного читання, на яких мають 
бути продумані виховні бесіди, пізнавальна інформація 
про Україну, її людей і події, пов’язані з ними, складання 
усних і письмових текстів, читання творів на екологічну 
тематику, толерантне ставлення до різних національ-
ностей тощо. Наприклад, вірш закарпатського дитячого 
поета Степана Жупанина «Рідна мова» вчить учнів 
шанувати материнську мову. 

Поезія закарпатського дитячого поета
Степана Жупанина

По-своєму кожна
Пташина співає,
По-своєму кожен
Народ розмовляє.
У мене й народу мого –
Українська –
Є мова чудова,
Своя, материнська.
По світу її, 
Як святиню, нестиму,
Доки живу,
В чистоті берегтиму,

З любов’ю сердечною,
Вірністю сина.
Ця мова для мене,
Як мати, єдина.

Виховувати любов до рідного краю допомагає дитяча 
поезія, яку доцільно пропонувати учням. 

Вірш Степана Жупанина «Міст» 
На широкій, буйній Тисі
Став на повен зріст
Дружний велетень, плечистий
Прикордонний міст.
І до нас угорці, чехи
В гості йдуть по нім.
Наші руки міст єднає
В потиску міцнім.

Рідний край
Твій рідний край, дитино, 
То красна ця земля,
Куди не глянеш оком –
Гори, ліси, луги, поля. 
І потічок той срібний,
І той зелений гай.
Це все, моя дитино,
Твій рідний край.
Твій рідний край, дитино, 
То ті сільські хати, 
Що в них живе народ наш,
Усі твої брати, 
І птахи ті співучі,
І тих квіток розмай, 
Це все, моя дитино,
Твій рідний край.
Старі церкви й палати, 
І злото, й срібло – знай! 
Це все, моя дитино, 
Твій рідний край! 

Відомо, що невід’ємною складовою уроків літера-
турного читання є аналіз змісту текстів для читання. 
Доцільним є добирати такі тексти, що дають можливість 
виховувати в молодших школярів любов до рідного 
краю і своєї Батьківщини, повагу до національних 
традицій і символів українського народу, повагу до 
людей інших національностей, їхніх звичаїв і традицій, 
почуття гордості за відомих людей України, турботливе 
ставлення до цінностей і надбань нашої країни. Напри-
клад, учні початкових класів однієї з ужгородських шкіл 
презентували історичний матеріал. 

Історичні відомості

Казка про злого Силуна та доброго Карпа
Колись давно наш край був рівниною. Вона була 

вкрита шовковими травами, вічнозеленими смерека-
ми і ялинами, могутніми буками і яворами. Володарем 
долини був велетень на ймення Силун. 

Служив чесно у цього Силуна простий хлопець 
Карпо: косив траву, орав і сіяв пшеницю та жито, 
ячмінь та овес, збирав хліб. Коли Карпові сповнилося 
від роду двадцять літ, вирішив додому повертатись. 
Але Силун не захотів йому дати йому розрахунок за 
роботу. Схопив він Карпа своїми дужими руками, під-
няв і вдарив ним об землю. Ударив так, що аж яма 
зробилася.

Але слузі нічого не сталося, звівся на ноги і схопив 
Карпо Силуна, вдарив ним об землю так, що матінка-
землиця від тих ударів розкололася. І опинився Силун у 
підземній печері, й земля закрилася. Тоді вдався Силун 
до своєї сили. Вдарив ногою у земну кору – вона ви-
гнулася, та не відчинилася, вдарив другою – вигнулася 
ще більше, а відчинитися не хоче. Пробував головою 
пробивати, плечима витискати – марно, кулаками 
гатив – теж не допомогло. Але від його ударів на 
землі прерівній гора за горою робилася, і чим дужче 
кидав собою Силун-велетень, тим вищі гори підніма-
лись навколо. 

Уранці, як прокинулись наймити і побачили що ста-
лося, дуже здивувалися. Навколо – гори, а там, де був 
палац, нічого не лишилося, – усе провалилося у прірву. 

Легенда про Лаборця
У давнину на Закарпатті був славний князь Лабо-

рець. Він про народ дуже дбав і любив його. Однак, 
прийшли вороги через гори, Верецьким перевалом, і 
напали на Ужгород. Відчайдушно билися Лаборець та 
його військо, але сили були не рівні. Тоді він розіслав 
гінців по усьому краю, скликаючи людей на допомогу. 
Та було пізно. Полягло багато русинів у січі, і князь 
Лаборець загинув над рікою Свіржавою.

Від того часу ріку Свіржаву назвали Лаборцем на 

згадку про руського князя.
Доцільно запропонувати учням написання творів про 

земляків, які прославили рідний край, село, селище, 
місто, край.

Виховання – це забезпечення духовної єдності по-
колінь, виховання поваги до батьків, людей похилого 
віку, турбота про молодших (вірш Марійки Підгірянки 
«Шана старшим», «Родина» та «Мій дідусь»).

Повага до старших і літніх людей
Діти любі, каже мати,
Треба старших шанувати!
То дасть Господь всього світа –
Вам прожити довгі літа.
Варт пошани сивий волос,
І тихенький старий голос,
І тим зморщкам придивіться,
Станьте ближче, поклоніться!

Мій дідусь
Мій дідусь старенький,
Як голуб сивенький,
По садочку ходить
І мене, малого,
Онученька свого,
За рученьку водить.
По садочку ходить,
Яблучка знаходить
Ще й з горішків зерна.
Дідусь любий, милий,
Як голубчик сивий,
Голівка сріберна. 

Родина
Батько, мати, браття, сестри –
Це моя родина!
Коли всі здорові в хаті,
То добра година.
Батько, мати клопочуться,
Щоб нас приодіти.
Ми пильненько учимося,
Аби щось уміти.

У початковій школі вчитель формує в своїх вихо-
ванців кращі риси української нації – працелюбність, 
любов до природи та мистецтва, повагу до батьків та 
родини засобами поезії та народних прислів’їв, при-
казок, казок закарпатських поетів Степана Жупанина 
та Володимира Ладижця.

Екологічне виховання
Птахи взимку

Сумно скачуть пташечки
По сніжкові,
Мліють бідні з голоду
В дні зимові.
Не журіться, пташечки:
Зерна жменьку
Принесу увечері
Й пораненьку.
Ой, веснонько,
Приплинь скоріш,
Теплом пташок
Погрій, потіш!

Дубочки
Ми з Іванком у садочку
Посадили по дубочку.
Цілий день роботу маєм –
Їх по черзі поливаєм,
Потім прутиком зміряєм
Щогодини по разочку:
Хто з нас швидше підростає,
Ми з Іванком чи дубочки?

Прослухавши казку «ХВОРОБА ПЛАНЕТИ», учні 
впізнають планету і мають власні судження щодо «хво-
роби» планети та її «лікування».

Таким чином, формування національної самосві-
домості, патріотичних почуттів та толерантності учнів 
початкових класів має здійснюватися у процесі на-
вчально-пізнавальної діяльності через складові змісту 
навчальних предметів, зокрема внесення в них краєз-
навчих матеріалів, гуманізацію взаємин між учителем та 
учнями; дотримання демократичного стилю спілкування 
з учнями; створення умов для творчої самореалізації 
кожної особистості.

Марія Кірик, 
методист кабінету дошкільної, початкової 

та інклюзивної освіти ЗІППО;
Лідія Ходанич, 

кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри педагогіки та психології ЗІППО



5№ 15 (238)                      15 жовтня 2015 року
E-mail: slovo@email.ua  www.zakinppo.org.ua

Тема: Кирило Розумовський – останній гетьман 
України. Остаточна ліквідація Гетьманщини.

Мета: охарактеризувати політичне і соціально-
економічне становище України в середині ХVІІІ ст., 
висвітлити діяльність останнього гетьмана – Кири-
ла Розумовського; визначити наслідки ліквідації 
Гетьманщини та її місце в історії України; розвивати 
в учнів уміння працювати з джерелами інформації, 
аналізувати їх, давати відповіді на запитання, ро-
бити висновки, узагальнення, визначати причинно-
наслідкові зв’язки, висловлювати свою точку зору.

Основні поняття: «ІІ Малоросійська колегія», 
«Генеральний опис Малоросії», «Малоросійське 
генерал-губернаторство».

Обладнання: карта, портрет Кирила Розумов-
ського.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
• пояснювати причини тимчасового відновлення 

та остаточного скасування гетьманства;
• оцінювати діяльність останнього гетьмана 

К. Розумовського;
• визначати наслідки ліквідації Гетьманщини та 

її місце в історії України;
• показувати на карті територіальні зміни, які від-

булися внаслідок ліквідації козацького адміністра-
тивно-територіального устрою на Лівобережній 
Україні та Слобожанщині;

• визначати хронологічну послідовність осно-
вних подій;

• розвинути вміння працювати з джерелами 
інформації, робити висновки, узагальнення, визна-
чати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати 
свою точку зору.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів
Бесіда за запитаннями
1. До складу якої держави входила Лівобережна 

Україна в середині ХVІІІ ст.?
2. Яким було політичне та соціальне становище 

українських земель у складі Росії?
3. Що вам відомо про діяльність І Малоросійської 

колегії?
4. Які факти свідчать про те, що в першій поло-

вині ХVІІІ ст. відбувався наступ російського уряду 
на автономію України?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Учитель. Йшов 1741 рік. На російський пре-

стол заступила Єлизавета Петрівна – дочка Пе-
тра І. Українці покладали на неї величезні надії 
й сподівання у справі відновлення гетьманського 
правління. Українська старшина подала клопо-
тання імператриці, аби вона дозволила відновити 
гетьманське правління. 

22 лютого 1750 р. у Глухові було проголошено 
гетьманом 22-річного Кирила, брата Олексія Ро-
зумовського.

ІІІ. Сприйняття та усвідомлення навчального 
матеріалу

Учитель пропонує учням дати відповідь на пи-
тання: «Чому Єлизавета відновила гетьманство в 
Україні?»

Відповіді учнів записуються на дошці.
Причини відновлення гетьманства в Україні
1. Царському уряду необхідний був політичний 

спокій в Україні, тому що Росії загрожувала війна 
з Туреччиною та Пруссією.

2. Бажання Єлизавети наділити впливовою по-
садою Кирила Розумовського – молодшого брата 
Олексія Розумовського, з яким цариця була таємно 
одружена.

3. Це давало можливість тримати українські 
землі під контролем і зміцнювало владу Єлизавети 
в Україні

Робота в групах
Учитель пропонує учням ознайомитися зі зміс-

том документів, в яких міститься характеристика 
діяльності гетьмана К. Розумовського.

1-а група
Документ 1. М. Грушевський про проголошення 

Кирила Розумовського гетьманом України.
«Напереді йшла військова українська музика, 

потім секретар міністерства заграничних справ віз 
царську грамоту, котрій зібрані полки віддавали 
честь. За ним бунчукові товариші... несли гетьман-
ську корогву, а за нею йшов генеральний хорунжий 
Ханенко з двадцятьма бунчуковими товаришами. 
Потім... несли на червоній подушці гетьманську 

булаву, і за нею йшли генеральні старшини... Бун-
чукові товариші... несли на оксамитовій подушці 
гетьманський бунчук... і несли на оксамитовій по-
душці гетьманську печать, а за нею йшов писар 
генерального суду Пиковець з канцеляристами 
генеральної канцелярії і військового суду.

Нарешті, бунчуковий товариш Мокрієвич ніс 
військовий прапор, і з ним ішли військові товари-
ші, а в кінці їхав каретою царський представник 
Гендриков. Ся процесія пройшла в церкву, і тут 
по прочитанні царської грамоти предложено при-
сутньому «війську і народові» вибрати собі геть-
мана. ...Всі заявили, що гетьманом хочуть Кирила 
Розумовського.

Повторивши тричі своє запитання і діставши все 
ту ж відповідь, царський представник проголосив 
вибір Розумовського, і потім вся процесія з клейно-
дами пішла в іншу церкву св. Миколая на святочну 
службу Божу, відправлену з нагоди сеї радісної по-
дії». (Грушевський М. Ілюстрована історія України. 
– К.: Наукова думка, 1992. – С. 380-81).

Завдання
1. За яких обставин було відновлено в Україні 

гетьманство?
2. Кого було обрано українським гетьманом?
3. Охарактеризуйте церемонію обрання геть-

мана. Чи відповідала вона козацьким традиціям? 
Чому ви так вважаєте?

2-а група
Повідомлення учня про життя К. Розумовського 

до обрання його гетьманом.

Історична довідка
Кирило Розумовський
• Граф, генерал-фельдмаршал, останній гетьман 

України, народився в селі Лемеші на Чернігівщині 
в сім’ї козака Григорія Розума.

• У 14 років потрапив до царського палацу за-
вдяки своєму братові Олексію, який подбав про 
його навчання.

• Навчався за кордоном у Німеччині, Франції, 
Італії. У 18-річному віці призначений президентом 
Імператорської Академії наук.

• У лютому 1750 р. проголошений гетьманом 
України. За столицю обрав місто Батурин.

• Провів низку реформ, спрямованих на віднов-
лення самостійних дій державно-адміністративних 
органів Гетьманщини.

• У 1762 р. брав активну участь у перевороті на 
користь Катерини ІІ.

• Після ліквідації гетьманства (1764 р.) був чле-
ном Державної ради, а потім відійшов від справ. 
Останні 9 років життя провів у Батурині, де й помер 
1803 року.

Документ 2. Із гетьманського універсалу 1760 р.
«...Мати присутність у суді Генеральному 12 

персонам, по-перше, суддям двом генеральним, а 
з ними десять персон вибирати в полках, чиновни-
ків та власників загалом із бунчукових товаришів, 
старшин полкових і дійсних сотників, достойних, 
добросовісних, які знають права і які житла й во-
лодіння свої в тих полках мають, і тим вибраним 
персонам бути у тій присутності безвідлучно». 
(Власов В. Історія України. 8 клас: Навчальний 
посібник. – К.: А.С.К., 2000. – С. 223).

Реформи Кирила Розумовського:
- гетьманщина була виведена з відомства Сена-

ту і передана до Колегії закордонних справ. Влада 
гетьмана поширилась на Запорізьку Січ і Київ;

- обмежив сваволю російських чиновників, які 
перебували в Україні. Гетьман почав самостійно, 
без погодження з Росією, призначати полковників 
і роздавати землі; 

- намагався встановити інститут спадкоємного 
гетьманства в Україні. Була подана чолобитна ца-
риці з проханням закріпити гетьманство за родом 
Розумовських;

- було обмежено право переходу селян (1760 р.); 
- провів судову реформу, внаслідок якої було 

створено станові шляхетські суди – земський, 
продський і підкоморський. Поділив Гетьманщину 
на 20 судових повітів, у кожному з яких засновував-
ся земський суд для вирішення цивільних справ і 
підкоморський – для земельних справ;

- за проектом лубенського полковника Івана 
Кулябки провів реформу козацького війська. Полки 
перетворилися на регулярні, Козаків одягнено в 
уніформу;

- реформував систему освіти, запровадив 
обов’язкове навчання козацьких дітей, планував 
відкрити в Батурині університет.

Завдання
1. До яких заходів удався Кирило Розумовський 

щодо відновлення самостійних дій державно-ад-
міністративних органів Гетьманщини?

2. Яку політику проводив він в Україні? У відпо-
віді використайте аналіз джерел інформації.

3. Які реформи були ним проведені й у чому 
полягає їхнє значення?

Завдання
1. Чи збігаються характеристики істориків ді-

яльності останнього гетьмана України Кирила 
Розумовського?

2. Яку з цих точок зору поділяєте ви? Чому? Мож-
ливо, ви маєте власну точку зору, аргументуйте її.

(Продовження на стор. 6)
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(Продовження. Початок на стор. 5)

Завдання
Охарактеризуйте наслідки діяльності К. Розу-

мовського, визначивши всі «плюси» та «мінуси» в 
його діяльності. Клас поділяється на дві групи, одна 
досліджує позитивні моменти в діяльності Розумов-
ського, друга – негативні. «Дерево рішень» може 
мати такий вигляд.

Наслідки діяльності К. Розумовського
Позитивні Негативні

• Зумів розширити ав-
тономію України.

• Зміцнив привілейова-
ний стан старшини, надав 
їй можливість закріпити 
за собою землеволодін-
ня і право на селянську 
працю.

• Козацька старшина 
стала привілейованою 
верствою населення.

• Сприяв розвиткові 
української культури

• Обмежив перехід се-
лян від одного поміщика 
до іншого, що стало сут-
тєвим кроком до закріпа-
чення селян.

• Відбувалося обме-
ження економічних і по-
літичних прав України:

1754 р. – указ про 
контроль над фінансами 
Гетьманщини;

1754 р. – ліквідація 
митного кордону між Ро-
сією та Україною;

• скарбниця України 
мала подавати відомості 
до столиці імперії про 
доходи й витрати Геть-
манщини

Учитель. У 1762 р. до влади в Росії прийшла Ка-
терина ІІ, яка повела політику, що була спрямована 
на повну ліквідацію Української держави і залишків 
автономії України у складі Російської імперії.

Робота з документами
Питання про ліквідацію гетьманства в Україні ви-

вчається шляхом опрацювання учнями документів.
Документ 3. Із постанови Катерини ІІ (1764 р.).
«Мала Росія, Ліфляндія і Фінляндія є провінціями, 

якими управляють на основі дарованих їм привілеїв; 
порушити ж їх, раптом відмовившись від них, було б 
дуже непристойно, але й називати їх чужоземними і 
поводитися з ними на такій самій основі було б біль-
ше ніж помилкою, можна сказати певно – безглуздям. 
Ці провінції, а також Смоленську, треба найлегшим 
способом привести до того, щоб вони обрусіли і пе-
рестали б дивитись, неначе вовки на ліс. Домогтися 
цього буде дуже легко, якщо розумні люди будуть 
обрані начальниками цих провінцій. Коли ж у Мало-
росії не буде гетьмана, то треба намагатися, щоб час і 
назва гетьманів зникли...» (Власов В. Історія України. 
8 клас: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., – С. 224).

Документ 4. З указу Катерини II про ліквідацію 
гетьманства та утворення Малоросійської колегії (10 
листопада 1764 р.).

«Після всемилостивішого від нас звільнення графа 
Розумовського, на його прохання, з чину гетьман-
ського наказуємо нашому Сенатові для належного 
управління в Малій Росії створити там Малоросій-
ську колегію, в якій бути головним нашому генералу 
графу Румянцеву і з ним чотирьом великоросійським 
членам. Великоросійських членів наймилостивіше ми 
тепер призначаємо: генерал-майора Брандта і пол-
ковника князя Платона Мещерського; на останні ж дві 
вакансії, вибравши негайно кандидатів, Сенат пови-
нен представити нам, малоросійських – генерального 
обозного Кочубея, генерального писаря Туманського, 
генерального осавула Журавку та хорунжого Данила 
Апостола... Нижчих канцелярських службовців ви-
брати йому, графу Румянцеву, на свій розсуд.

Ми, бажаючи, щоб між визначеними в цю колегію 
чинами ніякої різниці не було і щоб кожний своє місце 
міг зайняти за чином старшинства, наймилостивіше 
наділяємо цих малоросійських чинів зрівнюванням 
у класах з великоросійськими нижченаведеними чи-
нами, а саме: генерального обозного Кочубея – гене-
рал-майорським, генерального писаря Туманського 
– чином статського радника, генерального осавула 
Журавку і хорунжого Апостола – полковницькими.

За відсутності тепер гетьмана, призначеного від 
нас головному малоросійському командирові, мати 
такі права як генерал-губернатору і президенту 
Малоросійської колегії, де він у справах суду і роз-
прави має голос голови за генеральним регіментом, а 

врешті справ, як-от: підтримування в народі доброго 
порядку, загальної безпеки і виконання законів – по-
винен він поступати як губернатор, тобто як особли-
вий нам довірений в нашу відсутність.

Запорозькій Січі, яка була під управлінням гетьма-
на, бути тепер підвладною цьому малоросійському 
урядові». (CD «Історія України»).

Завдання
1. Які зміни сталися в управлінні Лівобережної 

України у 1864 році?
2. Як у документі Катерина ІІ пояснює відставку 

Кирила Розумовського? Чи можна повністю довіряти 
цьому поясненню?

3. Як, на вашу думку, можна пояснити ліквідацію 
гетьманського правління?

4. Яка назва вживається в документі щодо укра-
їнських земель?

5. Який орган влади утворювався для управління 
українськими землями?

6. Яким визначався склад Малоросійської колегії?
7. Хто мав очолити Малоросійську колегію і якими 

повноваженнями він наділявся?
8. Як ви вважаєте, чому Катерина ІІ зрівняла в 

правах російських та українських чиновників?
Учитель. Після ліквідації гетьманського правлін-

ня Катерина II позбавила автономії й Слобідську 
Україну. 

Влітку 1765 р. вийшов її маніфест про скасування 
п’яти слобідських козацьких полків і створення за-
мість них регулярних гусарських полків.

Слобідські старшини втратили свою владу. Тим 
із них, які переходили на службу в гусарські полки, 
надавали російські армійські чини. 

Територія Слобожанщини ввійшла до новоство-
реної Слобідсько-Української губернії з центром у 
Харкові.

Водночас запроваджувалася нова форма прав-
ління Гетьманщиною.

Влада переходила до рук малоросійського гене-
рал-губернатора, а також ІІ Малоросійської колегії, 
що проіснувала з 1764 по 1786 рр.

Робота з інформацією
Діяльність Петра Рум’янцева в Україні учні роз-

глядають разом з учителем, працюючи з такою 
інформаціює:

Петро Рум’янцев:
- провів генеральний опис Лівобережної України 

– перепис населення, земель, майна;
- обмежив переходи українських селян;
- створив в Україні пошукову службу;
- підготував нове податкове законодавство, за-

мінив натуральні податки на грошові, увів подушне 
оподаткування;

- скасував деякі права козаків (перехід до іншого 
стану, виборність нижчої козацької старшини, лікві-
дував козацький суд);

- ліквідував органи гетьманського правління – 
Генеральну військову канцелярію та Генеральний 
військовий суд.

Завдання
1. Проаналізуйте кожен із напрямів політики 

П. Рум’янцева.
2. Чи можна стверджувати, що діяльність 

П. Рум’янцева була спрямована на ліквідацію за-
лишків автономії України?

Складання історичного ланцюжка
Питання про ліквідацію залишків гетьманського 

устрою в Україні учні опрацьовують за підручником, 
склавши такий ланцюжок історичних подій:

1781 р. – Поділ Гетьманщини на три намісництва, 
утворення Малоросійського генерал-губернаторства;

1783 р. – Скасування полково-сотенного устрою, 
утворення загальноросійських судів, ліквідація ко-
зацтва;

1783 р. – Указ Катерини ІІ про заборону переходу 
селян, запровадження кріпацтва;

1785 р. – «Грамота про вольності дворянства», 
українська шляхта урівнювалася в правах з росій-
ським дворянством.

Завдання
Покажіть на карті територіальні зміни, які відбули-

ся внаслідок ліквідації козацького адміністративно-
територіального устрою на Лівобережній Україні та 
Слобожанщині.

Документ 5. З указу Катерини ІІ про остаточне 
закріпачення селян на Лівобережній та Слобідській 
Україні.

«8. Для повного і правильного одержання казенних 
прибутків у намісництвах Київському, Чернігівському і 
Новгород-Сіверському, щоб запобігти всяким втечам 
й обтяженню поміщиків та інших сільських жителів, 
кожному з поселян залишитися на своєму місці і при 
своєму званні, де він записаний нинішньою остан-
ньою ревізією, за винятком тих, які відлучилися до 
оголошення цього нашого указу. На випадок же втеч 
після оголошення цього указу діяти за загальними 
державними постановами.

...Ми визнали за необхідне вчинити однакове роз-
порядження і щодо тих повітів, із яких складалися 
колишня Слобідська Українська губернія і які тепер 
увійшли до складу Харківського і частково Курського 
і Воронезького намісництва».

Завдання
1. Як у документі Катерина ІІ пояснює необхідність 

закріпачення селян?
2. Чи згодні ви з її твердженням?
3. Висловіть своє ставлення до кріпацтва.

Робота з таблицями
Наприкінці уроку учні опрацьовують таблицю «Со-

ціальна структура Лівобережної України (1795 р.).

Соціальний 
стан

Чисельність 
(тис. чол.)

Відсоток

Шляхта
Духовенство

Міщани
Козаки
Селяни

36
15
92

920
1240

1,6
0,7
4,0

40,0
53,7

Разом 2300 100

Завдання
1. Як змінилася соціальна структура українського 

суспільства у ІІ половині ХVІІІ ст. порівняно із періо-
дом Гетьманщини? Чому?

2. Визначте наслідки політики Катерини ІІ для 
України.

Наслідки ліквідації Гетьманщини
• Скасовано полково-сотенний устрій, а Лівобереж-

жя й Слобожанщина були перетворені на російські 
провінції;

• Україна втратила свої національні збройні сили;
• козацтво як соціальна верства України було 

знищене;
• на всій території України примусово запрова-

джувалися органи управління Російської імперії, 
загальноросійське законодавство, норми і звичаї;

• більша частина козацької старшини одержала 
значні права і привілеї, а згодом її зрівняли в правах 
з російським дворянством;

• російський царат посилив експлуатацію людських 
і матеріальних ресурсів українських земель.

Місце Гетьманщини в історії України
1. Понад століття Гетьманщина була центром 

політичного життя України. Це була автономна Укра-
їнська держава. Хоча Росія постійно втручалася у її 
внутрішні справи, все ж таки управління й соціаль-
но-економічна політика Гетьманщини здійснювалися 
українцями, їм належали ключові позиції в управлінні, 
судах, фінансах, армії.

2. За цей час постала українська шляхетська еліта, 
нащадки якої згодом сприятимуть формуванню на-
ціональної свідомості українців.

3. Приклад Гетьманщини надихав українців кіль-
ка століть по тому створити власну національну 
державу.

ІV. Узагальнення та систематизація знань
Завдання (виконується методом «Прес»)
Чи можна суть політики Катерини ІІ виразити її ж 

фразою: «Коли в Малоросії зникнуть гетьмани, треба 
зробити все, щоб стерти з пам’яті їх та їхню добу»? 
Доведіть.

V. Домашнє завдання
1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
2. Підготувати розповіді про хід гайдамацьких 

повстань.
А. Євреш, 

учитель історії
Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

НА  ДОПОМОГУ  ВЧИТЕЛЮ 
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У вересні класним керівником 
7-А класу Чопської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 Бобонич Русла-

ною Артурівною проведено усний 
журнал, присвячений 70-й річниці 
завершення Другої світової війни, 
з метою консолідації учнів навколо 
ідеї захисту України, налагоджен-
ня громадянського взаєморозу-
міння і примирення у питаннях 
національної історії періоду Другої 
світової війни.

Місцем проведення заходу 
обрано «Меморіал загиблим вої-
нам-захисникам міста Чопа», ме-
моріальний комплекс з могилами 
воїнів, що загинули під час визво-
лення міста Чопа від фашистських 
окупантів.

Захід відвідали гості Капко 
Людмила Михайлівна, головний 
спеціаліст управління освіти, 
культури, молоді і спорту Чопської 
міської ради, та Лапіна Валентина 
Всеволодівна, учитель зарубіжної 
літератури Чопської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №1.

Руслана Артурівна наголосила, 
що Друга світова війна – найкрива-
віший глобальний конфлікт, у ході 
якого загинуло за різними оцінка-
ми від 50 до 85 мільйонів людей. 
Вона розповіла, що війна для 
українців розпочалася 1 вересня 
1939 року із нападу нацистської 
Німеччини на Польщу. Цього дня 
Люфтваффе бомбардувало Львів 
та інші західноукраїнські міста, 
що перебували у складі Польщі. 
110-120 тисяч українців у лавах 
Війська Польського розпочали 
світову боротьбу проти нацизму, 
8 тисяч з них загинуло упродовж 
місяця війни.

Ми пам’ятаємо, наголоси-
ла Людмила Михайлівна, якою 
страшною трагедією для україн-
ців була Друга світова війна. Ми 
пам’ятаємо, що агресора зупинили 
спільними зусиллями об’єднані 

нації. Ми пам’ятаємо, що той, 
хто захищає свою землю, завжди 
перемагає. Ця пам’ять робить 
нас сильнішими. Вона – запору-
ка неминучості нашої перемоги 
сьогодні.

Пізнавальною була розповідь 
Лапіної Валентини Всеволодівни. 
Учні дізналися, що мешканці міста, 
угорці, ховали загиблих в одному 
місці, в одній могилі біля церкви. 
Тепер тут святе місце, куди при-
ходять жителі Чопа в День пам’яті 
та примирення, День Перемоги, 
день визволення Чопа та Закар-
паття. Це «Меморіал загиблим 
воїнам-захисникам міста Чопа», 
братська могила всіх, хто загинув, 
захищаючи мир і спокій прийдеш-
ніх поколінь. 

Спочатку на меморіальних до-
шках було написано декілька імен 
загиблих воїнів, але найбільше 
було невідомих. Учителі та учні 
Чопської середньої школи №1 
у 70-х роках вирішили віднайти 
імена загиблих невідомих солдат, 
які поховані в цих могилах. Прове-

дено багаторічну пошукову роботу 
історичним гуртком під керівни-
цтвом Заболоцького Володимира 
Анатолійовича, який був завучем 
школи, істориком, ветераном ві-
йни. Цю благодійну справу продо-
вжила Пшенічкіна Майя Василівна 
зі своїми учнями. Вони писали за-
пити в архіви, військкомати країни. 
Пошуки тривали довго, доки всі 
імена невідомих було знайдено.

У 80-х роках меморіальні плити 
замінено на нові, де вписані імена 
всіх загиблих воїнів. На відкриття 
оновленого місця приїхали вдячні 
нашим учителям та учням рідні 
загиблих, які не знали, де поховані 
їхні брати, батьки, сини. Кожного 
року всі мешканці міста приходять 
до могили загиблих. Учні та вчителі 
нашої школи, шануючи пам’ять 
солдат, приносять вінки, квіти. 

Учні з великою цікавістю сприй-
мали невідому для більшості 
інформацію та зробили для себе 
висновки: «Це місце – святе для 
всіх нас. Ніхто не забутий, ніщо 
не забуто!».

ІМЕНА  ФРОНТОВИКІВ  НА  ОБЕЛІСКУ
БРАТСЬКОЇ  МОГИЛИ  У  МІСТІ  ЧОП

Туризм – це один із найпопулярніших видів від-
починку. Подорожуючи, люди пізнають світ – іс-
торію, культуру, звичаї Батьківщини та інших 

країн. Вони не лише відпочивають, а й збагачуються 
духовно. 

Указом Президента від 21 вересня 1998 року було 
встановлено, що 27 вересня в Україні щорічно відзна-
чатиметься День туризму. 

Україна надзвичайно багата своєю історією, автен-
тичною культурою, мальовничими куточками. Морське 
узбережжя, широкі степи, високі гори, мальовничі ліси 
– різноманіття пейзажів вражає. Унікальна краса при-
роди забезпечує унікальний відпочинок – від сонячних 
пляжів Одещини до лижних курортів Карпат. 

На одному з лижних курортів Закарпаття (с. Пи-
липець Міжгірського району) 22 вересня відбувся 
семінар-практикум для новопризначених керівників 
гуртків Хустської райСЮТ – сходження на гору Гимба 
(1491 м над рівнем моря).

Захід присвячено святкуванню Всесвітнього Дня 
туризму та Дня туризму в Україні. Ні густий туман 
на вершині гори, ні пронизливий холодний вітер не 
зіпсували вражень від відчуття подоланої висоти. На 
вершині час ніби зупиняється, душа і серце працюють 
в гармонії з природою, хочеться дихати на повні груди, 
запастися чистим повітрям надовго.

Спускаючись додолу, ми не могли оминути ще 
один чудовий витвір природи Міжгірщини – водопад 
«Шипіт», що знаходиться біля підніжжя гори. 

Подолавши вершину гори Гимба та відвідавши 
водопад Шипіт, усвідомлюєш, яка прекрасна в нас 
природа, який чудовий край, привітні і гостинні краяни 
і, як сильно любить нас Бог, створивши такий рай.

О.М. Рішко, 
керівник гуртка Хустського райСЮТ

Маленький
куточок  раю

Одним із провідних напрямів ви-
ховної роботи навчальних за-
кладів Великоберезнянського 

району є збереження здоров’я дітей, 
що визначає ступінь їхньої життєз-
датності, життєтворчості, можливості 
реалізувати свої потенційні біологічні 
та соціальні функції. З огляду на озна-
чені завдання розпочала роботу осіння 
школа лідерів учнівського врядування 
«Здорова нація – міцна країна», яка 
є першою із запланованих чотирьох 
сезонних шкіл. 

У вересні лідери учнівського вряду-
вання взяли участь у занятті осінньої 
школи «Бути здоровим – престижно!», 
метою якого було надати учасникам 
ділової гри інформацію щодо здоров’я, 
здоровий спосіб життя та фактори, які 
впливають на здоров’я; сформувати 
бачення та усвідомлення учасниками 
власних пріоритетних цінностей, необ-
хідних для повноцінного життя. 

Під час заняття учням пропонува-
лися активні форми роботи, зокрема: 
«Мозковий штурм», робота над про-
блемними завданнями у групах, що 
дозволило учасникам сформувати 
навики самостійної роботи, актуалі-
зувати суб’єктивний досвід, ставлення 
учнів до проблематики здорового спо-
собу життя. 

Вправа «10 заповідей здоров’я» 

стала найбільш цікавою для учнів. З 
її допомогою вдалося звернути увагу 
учасників на власні звички та необхід-
ність здорового способу життя, а також 
закріпити знання, отримані на занятті. 
Учнівські групи розробили «10 запо-
відей здорового способу життя» та 
презентували їх, висловлюючи цікаві 
припущення та творчі ідеї: «Сучасна 
мода – це здоров’я!», «Бути здоровим 
– модно, стильно, красиво, класно», 
«Сучасний еталон краси – здорова 
людина, яка обирає здоровий спосіб 
життя», «Ти – молодий? Сучасний? 
Ти – переможець? Тоді нас багато. 
Вперед на пошуки чарівного ключа, 
що називається здоров’ям!»

Ефективність оздоровлення нашого 
підростаючого покоління можлива за 
умови створення цілісної системи, 
що інтегрує оздоровчі освітні техно-
логії, досягнення сучасної медицини, 
залучення громадських організацій 
до формування здорового способу 
життя. Особлива відповідальність 
в оздоровчому процесі відводиться 
виховній системі, яка повинна зро-
бити навчально-виховний процес 
здоров’язберігаючим. 

Оксана Савко, 
методист

Великоберезнянського РМК

У вересні 26 курсантів педагогів-ор-
ганізаторів разом із керівниками 
практики – методистом кабінету 

координаційно-методичної діяльності 
ЗІППО В.І.Сивохоп та старшим ви-
кладачем кафедри менеджменту та 
інноваційного розвитку освіти ЗІППО 
Ю.В.Герцогом – провели практичне за-
няття на базі Сто-
рожницької ЗОШ 
І-ІІІ ст. Ужгород-
ського району.

Ї х  г о с т и н н о 
зустріли педаго-
ги та учні школи. 
Заступник дирек-
тора з навчально-
виховної роботи 
О.С.Василишина 
презентувала здо-
бутки вчителів та 
учнів за минулий 
навчальний рік. 
Педагог-організа-
тор Сторожницької 
школи Ласько Надія Федорівна ознайо-
мила курсантів із системою роботи учнів-
ського активу школи та провела заняття 
з елементами тренінгу «Добро та мило-
сердя». Розглядаючи поняття «добро» 
та «зло», Надія Федорівна перейшла до 
питання волонтерства. Тема заняття не 
випадкова: 21 вересня ми відзначали 
Міжнародний День миру, а волонтери 
України – це люди, які роблять все для 
того, щоб наступив мир на нашій землі.

Урок був спланований таким чином, 
щоб учні вчилися допомагати один од-
ному, проявляли лідерські риси, були 
толерантними, ліпше розумілися на во-
лонтерстві і добровільно залучалися до 
спільної співпраці.

Порадували курсантів і наші маленькі 
артисти. Перед ними виступили учасники 

шкільної агітбрига-
ди «Стоп-кран» з 
програмою «За здо-
ровий спосіб жит-
тя». Учні початкової 
школи продемон-
стрували лялькову 
виставу «Кошенятко 
заблудилось» та інс-
ценізацію «Каніку-
ли у бабусі». Гості 
проводжали юних 
артистів бурхливими 
оплесками.

Учителі трудового 
навчання Шкриба 
Н.П. та Комоній Л.І. 

зі своїми вихованцями провели майстер-
класи з виготовлення Голуба миру. 

Підбиваючи підсумки, Валентина 
Іванівна Сивохоп наголосила, що прак-
тичне заняття пройшло вдало, курсанти 
побачили чимало нового та корисного 
для себе.

Надія Ласько,
Сторожницька ЗОШ І-ІІІ ст.

Ужгородського району

ОБМІН  ДОСВІДОМ

Здорова  нація — міцна  країна
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МНС  ЗАСТЕРІГАЄ...

Більшість дбайливих батьків стара-
ються не залишати своїх дітей без 
нагляду наодинці вдома, залучаючи 

на допомогу бабусь чи няньок. Та все ж, 
іноді виникають такі ситуації, коли до-
водиться залишати дитину вдома саму. 

Звісно, якщо дитина в будинку сама, то 
може накоїти безліч бід. Це є небезпекою 
і для дитини, і для будинку, і для сусідів. 
Що ж робити?

Запам’ятайте кілька простих правил: 
УВАГА! Дитину можна залишити 

вдома, тільки якщо їй уже виповнило-
ся 6 років!

Психологи стверджують, що саме в цьо-
му віці дитина цілком може розуміти, що 
вона робить. І всі заборони вона розуміє 
адекватно і правильно.

Наприклад, дитина вже має знати, що 
не можна відчиняти двері незнайомим 
людям. У такому віці її можна навчити ви-
кликати пожежників, швидку або поліцію у 
відповідних ситуаціях. 

1. ПАМ’ЯТАЙТЕ! Привчати 
дитину до самостійності вдома 
потрібно поступово.

3алишити вперше саму дитину 
вдома краще з її згоди і тільки на 10-
15 хвилин, а потім поступово збіль-
шувати цей час. Цих хвилин достатньо, 
щоб батьки устигли відвідати найближчий 
магазин, а дитина змогла «спробувати свої 
сили» у новій ролі. 

Зазвичай, дитина у віці 6 років вже вміє 
стежити за стрілками годинника, тому 
перш ніж вийти з дому, вкажіть час, коли Ви 
плануєте прийти і завжди повертайтеся до 
цього часу. Якщо не встигнете, то наступ-
ного разу вона вже не захоче залишатися 
наодинці. 

2. ОБОВ’ЯЗКОВО! Доручіть дитині 
відповідальне завдання.

 Постарайтеся бути з дитиною м’якими, 
уважними і водночас наполегливими. До-
ручіть їй відповідальне завдання до Вашо-
го приходу додому: зробити з конструктора 
великий міст, намалювати щось бабусі на 
день народження і т. ін. 

3. ЗАБОРОНЕНО! Кричати і сварити 
дитину.

У жодному разі не тисніть на дитину, не 
кричіть і не застосовуйте силу! Ви ризикує-
те виростити зацькованого сина чи доньку, 
які жахливо боятимуться залишатися вдо-
ма самі. Заплакана дитина, яка за Вашої 
відсутності ховається в темному кутку 

будинку, отримує дуже 
серйозну психологічну 
травму, наслідки якої 
можуть проявлятися 
все життя. 

4. НАВЧІТЬ! Ди-
тина повинна знати 
прості правила:

– не відчиняти не-
знайомцям двері;

– не чіпати сірників;
– не гратися на кух-

ні;
– не сидіти на підві-

конні і т. ін.
Розкажіть їй про по-

водження у надзви-
чайних ситуаціях: що 
робити, якщо виникла пожежа або комусь 
стало погано; де лежать йод і зеленка, як 
і коли ними користуватися...

Якщо Ви впевнені, що Ваш син чи донь-
ка вже цілком готові залишитися самі, то 

йдучи по своїх справах, не забудьте зачи-
нити всі вікна і двері, щоб дитина не змогла 
відкрити їх самостійно. Електричні розетки 
повинні бути заблоковані спеціальними 
заглушками, газові та водопровідні крани 
закриті. Приберіть подалі ріжучі та колючі 
предмети, а також сірники, запальнички та 
аерозольні балончики.

Проведіть коротенький інструктаж з при-
воду, що «можна і не можна». Але розпові-
дати повинні не Ви, а дитина (таким чином 
переконаєтеся, що вона все розуміє і знає). 

У дитини, яка вже ходить до школи, по-
винен бути чіткий розпорядок дня, якого 
вона зобов’язана дотримуватися за час 
Вашої відсутності. Ніяких прогулянок на 
вулиці після закінчення уроків і відвід-
ування друзів не дозволяйте. Щоб дитина 
не тинялася без діла, доручіть їй зробити 
уроки, погодувати рибок або протерти пил 
у своїй кімнаті. Можна залишити дитині 
цікаву книжку і попросити її почитати, але 
сидіти довго за комп’ютером або перед 
телевізором не дозволяйте.

Якщо Ви цілий день на роботі, то у перші 
дні доведеться досить часто телефонувати 
дитині, щоб цікавитися чи все нормально 
з нею і чи дотримується вона Ваших по-

рад. Але, з часом, довіряйте своїй дитині 
більше: нехай сама вчиться знаходити 
вихід із життєвих ситуацій. 

Сьогодні, напевно, немає першокласни-
ка, який не знав би, як користуватися мо-
більним телефоном. Якщо у Вашого чада 

немає такого, то біля стаціонарного 
апарату зв’язку залишайте блокнот, 
в якому розбірливо написані всі 
необхідні номери телефонів – мами 
і тата (мобільні і робочі), телефон ко-
гось з родичів або сусідів, які швидко 

зможуть прийти, якщо щось трапиться, а 
також пожежної служби, швидкої допомо-
ги, служби порятунку та поліції. 

Іноді, діти довірливо повідомляють 
аферистам по телефону масу корисної 
інформації: наприклад, ім’я і прізвище, 
адресу і рівень достатку в родині та ін. 
Тому потрібно відрепетирувати розмову 
по телефону з незнайомими людьми. По-
ясніть, що якщо людина цікавиться тим, чи 
дитина вдома сама, то не можна відповіда-
ти ствердно. Потрібно сказати, що батьки в 
даний момент чимось зайняті, тому краще 
попросити передзвонити пізніше.

Безпека дитини, її здоров’я – найважли-
віше для батьків. Тому, залишаючи дитину 
одну вдома, Ви можете закрити вхідні двері 
тільки тоді, коли будете на 100% впевнені, 
що їй нічого не загрожує.

Батьки, пам’ятайте, що життя Ваших 
дітей залежить лише від Вас самих! 

Н.В. Груник, 
методист обласного

методичного кабінету
НМЦ ЦЗ та БЖД
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У рамках зльоту проведено 
низку заходів, а саме:

• Виставку сучасних 
напрямів діяльності поза-
шкільних навчальних закладів 
«Сучасна позашкільна освіта 
– 2015»;

• Форум позашкільників «По-
зашкільна освіта у розвитку 
держав: досвіт та перспекти-
ви»;

• Всеукраїнський конкурс з 
флористики та фітодизайну;

• Еколого-мистецький пле-
нер з лозоплетіння «Діалог з 
природою».

До урочистого відзначення 
90-річчя юннатівського руху в 
Україні долучились і педагогіч-
ні працівники Закарпатського 
обласного еколого-натура-
лістичного центру учнівської 

молоді. Працівники екоцентру 

підготували виставку сучасних 
напрямів діяльності. Директор 
Геревич О.В. взяв участь у 
Форумі позашкільників, під час 
якого пройшли майстер-класи, 
семінари та секційні засідання.

У Всеукраїнському конкурсі 

з флористики та фітодизайну 
взяла участь команда вихован-
ців гуртка «Юні друзі природи» 
у складі 3-х юннатів: Тихонов-
ська Катерина, Хоменко Ксенія, 
Марущенко Юліята і керівника 
(Самойлова А.В.). Юннати 
привезли з собою до міста 
Києва багато матеріалу для 
квіткового килиму та флорис-
тичної композиції, зібраного та 
засушеного під час екскурсій, 
походів, екологічних практик 
та вирощеного на НДЗД. За 

результатами роботи журі кон-
курсу команда Закарпатського 
обласного центру учнівської 
молоді отримала Диплом за ІІІ 
місце у номінації «Флористич-
на скульптура» та Подяку за 
підготовку та втілення проекту 

«Фіто-веселка». Діти були на-
городжені цінними призами.

До еколого-мистецького 
пленеру з лозоплетіння «Діа-
лог з природою» долучилися 
вихованці гуртка «Захоплююче 
лозоплетіння» Хустської ра-
йонної станції юних натураліс-
тів. Бобик Олександр та Данко 
Владислав під керівництвом 
Ревть М.В. привезли свої ви-
роби з лози, взяли участь у 
майстер-класах, а також проде-
монстрували всім гостям свої 

вміння. Всі учасники пленеру 
також отримали грамоти за 
участь та цінні призи.

Протягом трьох днів учас-
ники пленеру та конкурсу були 

залучені до плетіння захисної 
сітки для воїнів АТО, а вечора-
ми відвідували театри опери і 
балету та ім. І.Франка, де по-
бачили балет «Лебедине озе-
ро» і виставу «Дами і гусари». 
Екскурсія центром м. Києва 
залишила гарні враження у 
юннатів із Закарпаття. Додому 
повернулися натхненні та з ве-
ликими задумами на майбутнє, 
які планують втілювати у своїх 
навчальних закладах.

А.В. Самойлова, 
завідувач відділу екології 

та природоохоронної роботи 
ЗОЕНЦ

ЮННАТІВСЬКОМУ  РУХУ 
В  УКРАЇНІ  90  РОКІВ!

З нагоди відзначення 90-річчя юннатівського руху в 
Україні та заснування Національного еколого-натура-
лістичного центру учнівської молоді у м. Києві відбувся 
Зліт юних натуралістів України

НАОДИНЦІ  ВДОМА…


