
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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Захід відкрила т.в.о. директо-
ра департаменту освіти і на-
уки Закарпатської ОДА Ганна 

Сопкова, яка привітала присутніх 
та акцентувала увагу на найбільш 
наболілих питаннях, що сьогодні 
хвилюють освітянську спільноту 
краю. Вона наголосила, що лише 
якісне виконання своїх професійних 
обов’язків кожним свідомим грома-
дянином дасть вагомий результат 
у майбутньому. Ганна Іванівна за-
уважила, що пілотний проект, який 
сьогодні стартує на Закарпатті, 
обов’язково знайде підтримку у 
загальноосвітніх навчальних за-
кладах міста Ужгород і, можливо, 
в майбутньому, запровадиться на 
теренах усієї області.

Раїса Євтушенко, головний спе-
ціаліст департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти 
МОН України, подякувала ОБСЄ 
за велику роботу, яка проводиться 
в галузі освіти з прав людини в 
Україні. Раїса Іванівна розповіла, 
що МОН України спільно з ОБСЄ 
проводили різноманітні тренінги. Під 
час спілкування з класними керівни-
ками, яким потрібна була допомога 
в проведенні виховних заходів щодо 
дотримання прав людини, виникла 
ідея створення посібника на допо-
могу педагогу.  

Наталія Беца, національний спеці-
аліст проектів у сфері верховенства 
права і прав людини Координатора 

проектів ОБСЕ в Україні, привітала 
учасників заходу та наголосила на 
особливостях своєї організації, яка 
здійснює проекти в різних галузях. 
Одним із напрямків, в якому працю-
ють, – є верховенство права і права 

людини. Співпрацюючи з МОН Украї-
ни та Секретаріатом уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини, за-
проваджують різноманітні навчальні 
програми, тренінги, курси як для 
вчителів, так і для учнів, видають 
різноманітні підручники, посібники, 
програми, інформаційні матеріали 
тощо. Група досвідчених колег-пе-
дагогів розробляє новий посібник 
«Календар прав людини», який стане 
у нагоді у виховній роботі як фахів-

цям із предмета, так і іншим колегам. 
Тетяна Палько, директор Закар-

патського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, привітала учас-
ників на гостинній Закарпатській 
землі, побажала учасникам плідної 
роботи, творчості, позитиву та гарно-
го настрою. Тетяна Василівна наго-
лосила, що на сайті ЗІППО створено 
«Накопичувальний Банк кредитів 
педагогічних працівників Закарпат-
ської області». Усі сертифікати, які 
отримуються вчителями за участь у 
конференціях, семінарах, проведен-
ня майстер-класів, перераховуються 
в бали і зараховуються в наступні 
курси підвищення кваліфікації. 

Вона розповіла про особливості 
проведення ІІ та ІІІ етапу Всеукра-
їнських учнівських олімпіад, наголо-
сивши на максимальній відкритості 
та прозорості щодо олімпіадних 
завдань. 

Учасники пілотного проекту пра-
цювали до 25 листопада: відвідували 
уроки та виховні заходи в загально-
освітніх навчальних закладах м. 
Ужгорода,  обговорювали результати 
пілотування, методологію аналізу 
проведення виховних заходів та 
важливість критичного мислення.  

ЗАСІДАННЯ  ПІЛОТНОЇ  ГРУПИ

Масове фізичне винищення українських хлі-
боробів штучним голодом було свідомим 
терористичним актом тоталітарної системи 

проти мирних людей, внаслідок чого зник не тільки 
численний прошарок заможних і незалежних від дер-
жави селян-підприємців, але й цілі покоління земле-
робського населення. Були підірвані соціальні основи 
нації, її традиції, духовну культуру та самобутність.

Як писав відомий американський дослідник Голо-
домору Джеймс Мейс: «Примусова колективізація 
була трагедією для всього радянського селянства, та 
для українців то була особлива трагедія. Зважаючи 
на фактичне знищення міських еліт, вона означала 
ліквідацію їх як соціального організму й політичного 
фактору, приречення на становище, яке німці зазви-
чай називали naturvolk («первісний народ»)».

Радянський режим заперечував факт існування 
голоду, тому кількість жертв голодомору обчислити 
дуже важко: ніхто не вів обліку загиблих. 1937 року в 
СРСР проводився черговий перепис населення. Він 
виявив величезні демографічні втрати, які сталися з 
часу проведення попереднього перепису 1926 року. 
Сталін дав розпорядження засекретити матеріали 
перепису 1937 року, а тих, хто володів інформацією 
(безпосередніх виконавців), розстріляти. Це по-
яснює, чому в цифрах істориків і демографів, які 
намагалися встановити число померлих на основі 

опосередкованих джерел, існують дуже суттєві роз-
біжності. Найбільшу кількість жертв називає Р. Конк-
вест – 7 млн чоловік, із них: 5 млн – в Україні, 1 млн 
– на Північному Кавказі, ще 1 млн – в інших містах.

Група російських статистів на підставі підрахунку 
середньомісячного рівня смертності визначає, що в 
Україні у 1932–1934 роках померло близько 2 млн 
чоловік. Однак є серйозні підстави вважати цю оцінку 
явно заниженою.

Опубліковані дані перепису 1937 року показують, 
що чисельність населення УРСР між 1931 і 1937 
роком зменшилася на 2,8 млн чоловік. Однак ці 
цифри не дають повного уявлення про кількість 
жертв, оскільки частина померлих частково компен-
сувалася досить високим рівнем народжуваності у 
1935–1937 роках.

У к р а ї н -
ський історик 
С. Кульчицький 
оцінює прямі 
втрати від го-
л о д у  3 – 3 , 5 
млн чоловік, 
а український 
демограф А. 
Перковський – 
4 млн чоловік.

Отже, Голод 
1932–1933 ро-
ків став траге-
дією України:

1. Окрім оче-
видних люд-
ських втрат та 
величезного 
м о р а л ь н о го 
удару голод 
завдав непо-
правної шкоди 
українському національному життю. Він практично 
знищив старе українське село з його багатими на-
родними традиціями. Замість нього з’явилось кол-
госпне село, яке вже ніколи не повставало проти 
Радянської влади.

(Продовження на стор. 2)

23 листопада на базі Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти відбулося відкриття засідання робочої групи з 
пілотування проекту посібника «Календар прав людини» (окремих 
тем) серед учнів різної вікової категорії та вчителями різного фаху

У Київському міському будинку 
вчителя відбулася презентація Між-
народного проекту «10 min.school».

Проект «10 min.school» – це система 
інтернет-навчання, яка допомагає зеко-
номити час. Цей  проект розроблено в 
Ізраїлі для дітей, які мають проблеми з 
навчанням. Наразі за даною програмою 
навчаються понад 30% учнів. Системою 
одночасно можуть користуватися 150 
тисяч школярів і тепер вона стала не-
замінним інструментом для всіх учнів і 
вчителів.

Система «10 min.school» підтримує 
унікальність зв’язку між учителем і учнем 
та дозволяє вивчати навчальні програми 
у власному темпі, без зайвого тиску зі 
сторони однолітків.

Поточний курс розроблено україн-
ською мовою для учнів 10-11 класів і 
підготовлено у Києві за участю провідних 
учителів. Наразі доступні такі предмети: 
українська мова та література, історія, 
хімія, фізика, біологія, географія (10 
клас), алгебра і геометрія. 

Курси «10 min.school» – новітній спо-
сіб навчання. Ця система є ідеальною 
для вчителів, незамінним підручним 
матеріалом для школярів та підмогою 
батькам, які хочуть дати хорошу освіту 
своїм дітям.

Ірина Меленевич, 
методист Центру ЗНО,

інноваційних освітніх технологій
та дистанційного навчання ЗІППО

ПРОЕКТ
«10 MIN.SCHOOL»

Голод 1932–1933 років охопив значну 
частину України: Запорізьку, Донецьку, 
Катеринославську, Миколаївську, Одеську 
губернії. Його спричинили, насамперед, по-
літичні чинники. Голодомор 1932–1933 років 
був не випадковим явищем природного чи 
соціального походження, а наслідком ціле-
спрямовано застосованого більшовицькою 
владою терору голодом, тобто геноцидом

ЩО  МИ  ЗНАЄМО  ПРО  ГОЛОДОМОР?



(Продовження. Початок на стор. 1)

2. Колективізація приглушила почуття 
індивідуалізму, яке було основним для 
ідентичності українського селянина.

3. На декілька поколінь голодомор 
інплантував у свідомість селянства 
соціальний страх, політичну апатію і 
пасивність.

4. Голод перервав тяглість поколінь у 
розвитку української національної еліти.

5. Голод призупинив «українізацію» 
міст Сходу і Півдня України, після нього 
поповнення міського населення відбува-
лося в основному за рахунок імміграції 
з Росії.

Утвердження тоталітарного режи-
му та масових репресій в Україні в 
20–30-х роках. 

Утвердження тоталітарного режиму 
та масових репресій в Україні в 20–30-х 
роках. 

З кінця 20-х років, після розгрому 
«ухилів» і опозицій та остаточного зміц-
нення Сталіна при владі, чітко окресли-
лася різка зміна у внутрішній політиці 
партії, яка, по суті, означала повернення 
до методів «воєнного комунізму» та 
масового революційного терору. Від-
бувався активний процес утвердження 
більшовицького тоталітарного режиму, 
який означав всеохоплююче (термін 
totalis – з латинської – весь, повний) 
одержавлення радянського суспільства, 
всебічний контроль над усіма сферами 
суспільного життя з боку пануючої партії. 
Тоталітарний режим жив за принципом 
«заборонено все, що не наказано».

Найхарактернішими ознаками утвер-
дження тоталітарного режиму в Україні 
були:

1. Монополізація комуністичною 
партією влади, утворення однопартійної 
системи, знищення всіх проявів опозиції 
(до 1925 р. всі партії, які до того існували 
в Україні, були знищені).

2. Одержавлення правлячої партії, 
зрощення її з державним апаратом 

(ВКП(б) оголошувалася хребтом дикта-
тури пролетаріату, а пізніше – керівною 
і спрямовуючою силою радянського 
суспільства, ядром його політичної 
системи; причому це закріплювалось 
конституційно).

3. Встановлення партійного контролю 
над економікою країни, утвердження 
командно-адміністративних методів 
управління.

4. Утвердження жорсткого контр-
олю держави (партії) над суспільним 
життям (усі громадські організації діяли 
під контролем і керівництвом компар-
тії, чим унеможливлювали небезпеку 
найменшої опозиційності і соціальної 
конкуренції).

5. Ставка на масовий терор і репре-
сії як невід’ємну ознаку тоталітарного 
режиму.

Згортання ліберального непівського 
курсу, насамперед, проявилося у пере-
слідуванні старої інтелігенції. Першим 
політичним процесом стала сфабри-
кована ДПУ «Шахтинська справа» 
(травень-липень 1928 року – судовий 
процес над 53-ма спеціалістами вугіль-

ної промисловості Донбасу, які нібито за-
ймалися антирадянською шкідницькою 
діяльністю). Сталін використав «Шах-
тинську справу» для обґрунтування тези 
про загострення класової боротьби в 
міру розгортання будівництва соціалізму.

Починаючи з 1929 року масові ре-
пресії в Україні прокотилися трьома 
хвилями:

1. 1929–1931 роки (примусова ко-
лективізація, розкуркулення, ліквідація 
Української Автокефальної Православ-
ної Церкви, процес СВУ тощо).

2. 1932–1934 роки (голодомор, по-
стишевський терор, «кіровська хвиля»).

3. 1936–1938 роки (великий терор, 
єжовщина тощо).

Процес більшовицького терору бук-
вально розчавив українську культурну 
еліту. Чистки набули тотального харак-
теру. Із 259 українських письменників, які 
друкувалися у 1930 р., після 1938 року 
залишилося лише 38. Із 223 українських 
письменників, що зникли: 17 розстріля-
но, 8 покінчили життя самогубством, 
175 заарештовано і заслано в табори, 
16 пропали безвісти, 7 померли своєю 

смертю.
Таких втрат зазнали й інші галузі 

наукової і культурної діяльності. За 
підрахунками Ю. Лавріненка – одного 
з небагатьох, кому вдалося вижити, 
а пізніше виїхати на Захід, в УРСР в 
30-х роках було ліквідовано майже 80% 
творчої інтелігенції. Масовий характер 
винищення національної еліти дав йому 
підстави назвати добу 20–30-х років 
«розстріляним Відродженням». 

За підрахунками М. Максудова – ко-
лишнього радянського демографа, який 
виїхав за кордон, людські втрати від 
репресій у 1937–1938 роках становили 
щонайменше 4,5 млн чоловік. Якщо 
порівняти це число із загальною кіль-
кістю українців у Росії й Україні, Польщі, 
Румунії, Чехословаччині (близько 40 
млн чоловік), то можна твердити, що 
сталінський терор призвів до здесят-
кування українського населення, тобто 
до загибелі кожного десятого українця.

Підсумовуючи трагічну історію 
20–30-х років, не можна не погодитися з 
думкою українського історика із Канади 
Богдана Кравченка: «Найбільшим до-
сягненням українців у це десятиліття 
було те, що вони його пережили». Ма-
совим терором була фізично винищена 
найбільш активна та інтелектуальна 
частина нації і здійснено моральне роз-
тління тих, хто вцілів. У душах надовго 
поселився страх, а страх перед владою 
– невід’ємний атрибут тоталітарної сис-
теми. Страх, який повинен привести до 
абсолютної покори. Було утверджено то-
талітарний більшовицький режим із все-
охоплюючим контролем і репресивним 
примушенням громадян до виконання 
партійної владної волі.

Голодомор 1932–1933 рр. був не 
випадковим явищем природного чи 
соціального походження, а наслідком 
цілеспрямовано застосованого більшо-
вицькою владою терору голодом, тобто 
геноцидом.

Відбулося засідання кафедри 
природничо-математичної 
освіти та інформаційних тех-

нологій за участі методистів кабінету 
методики викладання природничо-
математичних дисциплін Г.Б. Глю-

дзик, І.В. Шаркадій та завідувача 
кабінету О.С. Бокоч, на якому роз-
глядалося представлення передо-
вого педагогічного досвіду вчителів 
географії та інформатики. 

Завідувач кафедри В.М. Орос, 
акцентував увагу присутніх на важ-
ливості вивчення, узагальнення та 
поширення досвіду роботи творчих 
учителів області. Після вступного 
слова Г.Б. Глюдзик, методиста 
кабінету методики викладання 
природничо-математичних дис-
циплін, присутні заслухали допо-
віді вчителів географії Г.О. Пасічник 
(ЗОШ І-ІІІ ст. №13, м. Мукачево) та 
Г.Ю. Євчинець  (ЗОШ І-ІІ ст., с. Рако-
во Перечинського р-ну).

 Галина Пасічник презентувала 
свій досвід роботи з теми: «Ви-
користання інтерактивних методів 
навчання на уроках географії». До-
свід спрямований на впровадження 
інноваційних технологій в організа-

цію навчально-виховного процесу з 
географії з метою розвитку творчої 
особистості та активізації навчаль-
но-пізнавальної діяльності школя-
рів, розвитку пізнавальних, творчих 
умінь та навичок, підвищення якості, 
ефективності та доступності знань, 
забезпечення всебічного розвитку 
учнів. Г.О. Пасічник зазначила, що 
своїм завданням вбачає створення 
на уроці ситуації успіху кожного 
учня. 

Ганна Євчинець ознайомила 
присутніх зі своєю роботою «Вико-
ристання активних форм і методів 
навчання на уроках географії та 
формування комунікативних нави-
чок учнів», уточнивши при цьому, 

що її праця проходить в умовах сіль-
ської школи. Насамперед, навчання 
повинно бути цікавим і ефективним 
для дітей, особливо в умовах сіль-
ської школи. Виникненню мотивів 
для навчання сприяє чітке усві-
домлення його мети, як кінцевого, 
запланованого результату спільної 
діяльності вчителя й учнів. Ганна 
Юріївна так організовує роботу, 
щоб учень сам захотів здобувати ці 
знання, навчився самостійно шукати 
необхідну інформацію, вмів засто-
совувати свої творчі здібності на 
практиці.

З досвідом роботи щодо фор-
мування комп’ютерної грамотності 
та роботи в текстовому процесорі 
Microsoft Word присутніх озна-
йомила вчитель інформатики Ви-
ноградівської гімназії В.В. Пилип. 
Вона розповіла про особливості 
організації навчання з інформатики 
у закладі, традиційні та інноваційні 
форми і методи, що при цьому за-
стосовуються. Вікторія Василівна 
ознайомила учасників засідання з 
плануванням своєї роботи з обдаро-
ваними учнями і результатами, яких 
досягли учні гімназії у конкурсах і 
олімпіадах з інформатики та інфор-
маційних технологій.

Викладачі кафедри підтримали 
пропозицію завідувача кафедри 
В.М. Ороса щодо подачі на розгляд 
науково-методичної ради інституту 
пропозиції про затвердження почат-
ку узагальнення заслуханих досвідів 
учителів. 
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ЩО  МИ  ЗНАЄМО  ПРО  ГОЛОДОМОР?

ІННОВАЦІЙНІ  МЕТОДИ
ВИКЛАДАННЯ

УРОКІВ  СЛОВЕСНОСТІ

На базі Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти відбулася зустріч слухачів кур-
сів підвищення кваліфікації вчителів-словесників 

із переможницею Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року – 2015» у номінації «Українська мова і література» 
Олесею Ківеждій (Хустська гімназія-інтернат). 

Олеся Василівна ознайомила присутніх з освітнім 
проектом «Формування алгоритму культури та культури 
особистості на уроках української мови», який пред-
ставляла під час конкурсного випробування та провела 
тренінг «Уроки словесності: мотивувати сучасного учня».  

Зацікавила словесників і проблема використання 
інновацій на уроках, яку розгортають літературознавці 
Дмитро Дроздовський та  Григорій Клочек, стверджуючи, 
що не завжди за словом «інновація» криється справді 
результативна форма роботи.  Безумовно, уроки сло-
весності потребують нових форм, які б відповідали 
вимогам учнів «айфонного покоління».  Словеснику 
варто спілкуватися з учнями через  інтернет-спільноту. 
Саме тому Олеся Василівна працює над проектами, які 
спонукають учня вчитися онлайн, а  традиційний метод 
візуалізації реалізує через створення сторінок пись-
менників у соцмережах. З досвіду роботи О. Ківеждій 
елементи маєвтики по-новому «звучать» на форумах 
для учнів,  в інтернет-опитуванні.  

Учителі української мови і літератури також мали 
змогу оцінити форми роботи в системі «Майстер-тест», 
Googl-групі, переглянути можливості  програми  відео-
скрайбінгу.

Нам імпонує думка Олесі Василівни про те, що вчи-
тель повинен мудро поєднувати сучасні технології з тра-
диційними, інакше урок перетвориться або на суцільну 
розвагу, або на вишукано названу фікцію.

Зустріч пройшла жваво, цікаво та мала практичне 
спрямування.

У  ЦЕНТРІ  УВАГИ —
ПЕРЕДОВИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ  ДОСВІД



З ініціативи кафедри сус-
пільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти 

в Закарпатському інституті 
післядипломної педагогічної 
освіти у листопаді відбулася 
Обласна науково-практична 
конференція, яка розпочала 
свою роботу з вітального 
слова адміністрації Закар-
патського ІППО та управлін-
ня культури Закарпатської 
обласної державної адміні-
страції.

На цей педагогічно-мис-
тецький форум був запро-
шений почесний гість – 
В.М. Пічкар, котрий в мину-
лому працював методистом 
Закарпатського інституту ме-
тодики навчання і виховання, 
підвищення кваліфікації пе-
дагогічних кадрів, відмінник 
освіти України, автор понад 
40 статей, методичних та 
науково-методичних видань, 
у тому числі і збірки поезій 
«Карпатські етюди», в якій 
автор велично прославляє 
свій рідний край – Закар-
паття, його умільців: виши-
вальниць, лозоплетільників, 
інкрустаторів, живописців 
тощо.

У роботі Обласної на-
уково-практичної конферен-
ції «Роль педагога-митця у 
формуванні особистості учня 
та студента» взяли участь 
науково-педагогічні праців-
ники ЗІППО, Закарпатського 
художнього інституту, ДВНЗ 
«Ужгородський національний 
університет», наукові спів-
робітники Закарпатського 
обласного музею народної 
архітектури та побуту, а та-

кож педагогічні працівники 
Ужгородського коледжу куль-
тури та мистецтв, Обласного 
організаційно-методичного 
центру культури, педагоги 
образотворчого мистецтва, 
музичного мистецтва, ху-
дожньої культури, «Мисте-
цтва» загальноосвітніх шкіл 
області.

У доповідях на пленарно-
му засіданні наголошувалося 
на тому, що Закарпаття здав-
на славиться своєю історією, 
культурою, мистецтвом – на-
родним та професійним, син-
тезом мистецтв, а найбільше 
– їх творцями, в тому числі й 
педагогами-митцями.

Для розвитку мистець-
кої та художньої освіти, ду-
ховно-морального, естетич-
ного виховання учнівської 
та студентської молоді на 
Закарпатті чимало зробили 
педагоги-митці ХХ – ХХІ 
століття. Серед них – у ца-
рині художнього мистецтва 

А .  Ердел і ,  Й .  Бокшай, 
Є. Контратович, А. Коцка, 
Ф. Манайло та інші представ-
ники закарпатської мистець-
кої школи, а також молодше 
покоління педагогів-митців 
– В. Бурч, А. Петер, З. Бако-
ній, Б. Тюшко, І. Майборода 
та інші.

Сферу музичного мис-

тецтва ХХ – ХХІ століття 
своєю сумлінною багаторіч-
ною духовно-музичною пра-
цею та творчими доробками 
збагатили знані музикознав-
ці, композитори Ф. Колеса, 
Д. Задор, С. Мартон, Є. Стан-
кович, В. Калинюк, М. Креч-
ко, М. Машкін, І. Керецман, 
М. Керецман, І. Біров, О. Ли-
ховід, М. Попенко, В. Гайдук, 
В. Теличко, П. Рак та інші, а 
також педагоги музичного 
мистецтва – Г. Атрощенко, В. 
Габрон, Г. Гордійчук, В. Кали-
нич, Т. Копинець (Жупанин), 
В. Попович, В. Циганин.

Народне мистецтво За-

карпаття представлене ко-
гортою художників, різьб’ярів, 
вишивальниць, ткаль, кили-
марниць, гончарів, роботи 
яких прославляють Сріберну 
Землю далеко за межами 
України. Їх можна вважати 
народними педагогами-май-
страми – митцями різних ви-
дів, жанрів і стилів мистецтв. 

Учасники форуму конста-
тували, що педагоги-митці 
завжди відігравали вагому 
роль у формуванні духовного 
й естетичного внутрішньо-
го світу молоді, її художніх 
смаків, естетичного світоба-
чення, духовно-моральних 
та естетичних цінностей, 
сприяли у пошуку виховних 
ідеалів, здобутті естетичних 
знань, розгортанні мистець-
кої освіти.

На конференції було по-
вернено в історію видатну 
постать – учителя Михайла 
Івановича Парлага, котрий 
зробив вагомий внесок у 
дослідження та збереження 
традиційної культури краю.

Порушувалися питання 
впливу педагога-митця на 
формування багатогранної, 
гармонійної особистості крізь 
призму художньо-естетичних 
дисциплін та мистецьких до-
брочинних акцій, театраль-
них програм тощо.

Під час роботи конфе-
ренції проводилися май-
стер-класи і відео-мистецькі 
панорами, діяла виставка 
наукової, методичної літе-
ратури «Мистецтво у часі і 
просторі».
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КОНФЕРЕНЦІЇ

Мета конференції полягала в 
тому, щоб привернути увагу 
педагогічної громадськості до 

духовної кризи суспільства, проблем 
формування духовного та естетичного 
середовища для розвитку особистості 
в новій історико-культурній ситуації, 
плекання духовних та естетичних цін-
ностей.

З вітальним словом до учасників 
конференції звернулися Михайло Ба-
сараб, заступник директора з науково-
дослідної та міжнародної діяльності 
ЗІППО, канд. іст. наук, доцент кафедри 
суспільно-гуманітарної та етико-есте-
тичної освіти ЗІППО та почесний її гість 
– Золтан Жофчак, народний учитель 
України, заслужений учитель України, 
керівник лауреата міжнародних кон-
курсів – учнівського хору «Едельвейс», 
– почесний громадянин міста Ужгорода.

Урочистості конференції додав 
концертний виступ «золотого» голосу 
Сріберної Землі Юстини Дідик, лауре-
ата обласних премій Євгенія та Юрія 
Шерегіїв, Дезидерія Задора, котра під 
супровід концертмейстера Лариси Го-
лубєвої (фортепіано, орган), викладача 
Ужгородського державного музичного 
училища ім. Д.Є. Задора, Катерини По-
пович (скрипка), студентки 4-го курсу 

Ужгородського державного 
музичного училища ім. Д.Є. 
Задора виконала, зокрема, на-
ступні духовні твори: Й.С. Бах 
«Ave Maria», Л. Увебер «Pie 
Jesu», В. Качінні «Ave Maria», 
Й. Бокшай «Хваліте Господа», 
О. Лиховід «Діво Маріє».

Молода закарпатська по-
етеса Марічка Черничко пода-
рувала учасникам конференції 
кілька глибоко філософських 
за змістом поезій з її власної 
збірки «Три стільці» та саму 

збірку поезій.
Роботу конференції модерувала 

Марія Баяновська, завідувач кафедри 
суспільно-гуманітарної та етико-есте-
тичної освіти ЗІППО, канд.пед.наук, 
доктор філософії (Ph Dr), доцент, член-
кореспондент Міжнародної академії 

богословських наук, член Національної 
Ліги українських композиторів.

На пленарному засіданні доповіді 
представлялися як наживо, так і в 
постеровому, онлайн-режимах і охо-
плювали широкий спектр наступних 
питань, пов’язаних з проблематикою 
конференції та сучасними суспільними 
викликами:

 - духовну творчість педагога у кон-

тексті європейських цінностей;
 - опанування естетичних цінностей 

творів мистецтв молодшими школярами 
на уроках художньо-естетичного циклу;

- формування громадянських компе-
тентностей педагогів та учнів у системі 
роботи Закарпатського інституту після-
дипломної педагогічної освіти;

- трансформацію духовних цінностей 
у контексті європейського виміру; 

- роль вчительського руху на західно-
українських землях другої половини ХІХ 
– початку ХХ століття та його вплив на 
формування духовного ідеалу українця;

- виховання духовності майбутніх 
митців крізь призму історії літератури 
Закарпаття;

- творчі спілки як каталізатор духо-
вного життя сучасної України; 

- виховний потенціал духовної мис-
тецької спадщини на Закарпатті. 

На круглому столі «Тенденції та 
шляхи духовно-естетичного розвитку 
особистості в нових історико-культурних 
реаліях» обговорювалися шляхи та 
засоби духовно-естетичного розвитку 
особистості у контексті сучасних євро-
пейських стандартів, акцентувалося на 
тому, що духовність і мистецтво містить 
багатий освітньо-розвивальний потен-
ціал, який необхідно використовувати 
як на уроках суспільно-гуманітарних 
та художньо-естетичних дисциплін в 
загальноосвітніх навчальних закладах, 
так і в системі позашкільної, вищої та 
післядипломної педагогічної освіти. 

У підсумку прийнято ухвалу. Конфе-
ренція закінчила свою роботу «Много-
літтям».

Марія Баяновська, 
завідувач кафедри

суспільно-гуманітарної 
та етико-естетичної освіти 

ЗІППО

ОСОБИСТІСТЬ  ТА  МИСТЕЦТВО 

РОЗВИТОК  ДУХОВНО-ЕСТЕТИЧНИХ  ЦІННОСТЕЙ

У листопаді в Закарпатсько-
му інституті післядипломної 
педагогічної освіти відбулася 
ІІ Міжрегіональна онлайн-кон-
ференція «Духовно-естетич-
ний розвиток особистості у 
контексті євроінтеграційних 
процесів», організатором про-
ведення якої стала кафедра 
суспільно-гуманітарної та ети-
ко-естетичної освіти ЗІППО

Освітянські новини

Учасників семінару-практикуму щиро віта-
ли вихованці та завідувач Кам’яницького 
ДНЗ «Капітошка» Тетяна Гирич, яка пре-

зентувала діяльність дошкільного навчального 
закладу.

Наталія Немеш, методист Ужгородського 
РМК Ужгородської РДА, розповіла про дошкільну 
освіту в районі та презентувала досвід роботи 
педагогів «Національно-патріотичне виховання 
у системі роботи дошкільних навчальних закла-
дів Ужгородського району».

Ганна Рего, кандидат педагогічних наук, до-
цент кафедри педагогіки та психології ЗІППО, 
вела мову про полікультурність як засіб вихо-
вання толерантності в дошкільному віці.

Ольга Романчак, методист кабінету дошкіль-
ної, початкової та інклюзивної освіти ЗІППО, 
розповіла про створення програмно-методич-
ного забезпечення з полікультурної освіти дітей 
дошкільного віку Закарпаття.

Присутні переглянули інтегроване заняття 
з дітьми старшого дошкільного віку «Ми – діти 
України» (Галина Коба, вихователь, Оксана 
Бегені, музичний керівник Кам’яницького ДНЗ).

Майстер-клас «Декорування глиняного 
посуду за мотивами ужгородського розпису», 
який провела Алла Полончак, вихователь Ко-
ритнянського ДНЗ Коритнянської сільської ради 
Ужгородського району, зацікавив присутніх. 

Учасники оглянули виставки «Із досвіду ро-
боти педагогів Ужгородського району», «Посуд, 
декорований ужгородським розписом», «Націо-
нальні костюми», «Золота осінь на Закарпатті».

Відповідно до плану районного методичного 
об’єднання вчителів зарубіжної літератури 
наприкінці минулого тижня у районному 

методичному кабінеті відділу освіти Хустської 
РДА пройшла «творча майстерня» з проблеми 
«Особливості національно-патріотичного ви-
ховання учнів у процесі вивчення зарубіжної 
літератури». 

Ініціатором та організатором заходу була 
методист РМК О.Андьол, яка запропонувала чле-
нам творчої групи вчителів зарубіжної літератури 
району підготувати теоретичні та практичні мате-
ріали зі згаданої проблеми. Методист закценту-
вала увагу на необхідності реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді в контексті вивчення курсу зарубіжної 
літератури, формування в учнів прагнення до 
збереження національних традицій і цінностей. 

Теоретичні питання національно-патріотич-
ного виховання школярів висвітлені у виступах 
Х.С. Поп (Кічерельська ЗОШ І-ІІ ст.), Т.М. По-
пович (Вишківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1), Н.В. Пе-
траш (Велятинська ЗОШ І-ІІІ ст.). Особистісне 
бачення патріотичного виховання через призму 
регіонального краєзнавства в системі уроків 
зарубіжної літератури представила керівник 
МО С.П. Кострець (Копашнівська ЗОШ І-ІІІ ст.). 
Н.В. Якубець (Заломська ЗОШ І-І І  ст.), 
О.І. Бондар (Горінчівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Н.Ю. Ілик 
(Липецькополянська ЗОШ І-ІІІ ст.), О.Ю. Галай 
(Березівська ЗОШ І-ІІІ ст.) презентували досвід 
роботи з національно-патріотичного виховання 
на уроках зарубіжної літератури, поділилися 
секретами своєї педагогічної діяльності з цього 
напряму. 

Захід був насичений різними формами роботи 
та плідним спілкуванням. Учасники «творчої май-
стерні» щиро подякували методисту О. Андьол 
та творчій групі вчителів зарубіжної літератури 
району за змістовну роботу з питань патріотично-
го виховання нового покоління учнівської молоді.

Т.М. Попович,
голова творчої групи

вчителів зарубіжної літератури 
Хустського району

Виховання  патріотизму
і  толерантності 

Днями на базі Кам’яницького ДНЗ 
«Капітошка» Кам’яницької сільської ради 
Ужгородського району Закарпатської 
області відбувся районний семінар-прак-
тикум керівників дошкільних навчальних 
закладів та навчально-виховних комплек-
сів «Виховання патріотизму і толерант-
ності до людей різних національностей 
у контексті духовного розвитку особис-
тості дітей дошкільного віку»

ТВОРЧА  МАЙСТЕРНЯ
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На форум юних краєзнав-
ців прибули делегації з 
Дніпропетровської, Доне-

цької, Вінницької, Житомирської, 
Закарпатської, Запорізької, Ки-
ївської, Кіровоградської, Львів-
ської, Одеської, Полтавської, Рів-
ненської, Сумської, Харківської, 
Херсонської областей. А також 
пошуковці-дослідники з усіх ку-
точків Миколаївщини. В заочному 
етапі взяли участь представники 
Чернігівської, Черкаської та Черні-
вецької областей та представники 
Німеччини (усього 164 пошукових 
проекти).

Закарпатську область пред-
ставляли переможці обласного 
етапу конференції, а саме:

Жупан Ангеліна-Юлія, вихо-
ванка гуртка «Історичне краєз-
навство» Мукачівського центру 
позашкільної освіти з роботою 
«Мукачівський монастир на чер-
нечій горі: історія і сучасність» 
(керівник Перхун М.І.);

Ткач Микола, учень 11 класу 
Діловецької ЗОШ І-ІІІ ст. Рахів-
ської районної ради з роботою 
«Підготовка до сплаву і сплав лісу 

по р. Тиса та її притоках на За-
карпатській Гуцульщині» (керівник 
Ткач М.І.);

Куштан Наталія, учениця 11 
класу НВК «Ужгородський еко-
номічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ст.» 
вихованка гуртка «Історичне кра-
єзнавство» ЗЦТКЕСУМ з роботою 
«Визвольна боротьба на території 
Закарпаття у 40-50 рр. ХХ ст. (ке-
рівник Мазур В.Б.);

Гресь Костянтин, учень 9-Б 
класу Ужгородської спеціалізова-
ної загальноосвітньої школи №3, 
вихованець гуртка «Археологічне 
краєзнавство» ЗЦТКЕСУМ з ро-
ботою «Багатошарова пам’ятка 
Ужгород-Горяни» (керівник Мой-
жес В.В.);

Пайдак Ірина, учениця 9-Б кла-
су Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №12, 
вихованка гуртка «Географічне 
краєзнавство» з роботою «Реабі-
літаційний центр бурих ведмедів: 
відповідь на людську жорстокість» 
(керівник Дорчинець О.В.).

Конференція розпочала свою 
роботу з урочистого відкриття і 
пленарного засідання.

Особливу атмосферу справж-

нього краєзнавчого свята під-
креслювало місце проведення 
основної частини конференції 
– Миколаївський обласний кра-
єзнавчий музей «Старофлотські 
казарми».

Учасників заходу привітали: 
Горбова Т.О. – директор МОЦТКЕ 
УМ; Савченко Н.В. – директор 
Українського державного центру 
туризму, краєзнавства і екскурсій 
учнівської молоді; Личко Г.В. – на-
чальник відділу дошкільної, за-
гальної, середньої та позашкіль-
ної освіти і ресурсного забез-
печення ДОНМО Миколаївської 
облдержадміністрації; Шуляр В.І. 
– директор Миколаївського об-
ласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти; Василевич 
Т.А. – учитель української мови 
та літератури Миколаївської при-
ватної загальноосвітньої школи 
I-III ст. «Гіпаніс-ЕОС».

Із Божим благословенням до 
юних краєзнавців прийшов отець 
Іван, настоятель храму кафе-
дрального собору Касперівської 
Ікони Божої Матері. Шанованими 
гостями свята були і відомі ми-
колаївці.

Відповідно до умов VІ Всеу-
країнської (Х Міжрегіональної) 
краєзнавчої конференції учнів-
ської молоді «Мій рідний край, 
моя земля очима сучасників» 
представлено 6 секцій. 

По закінченні роботи секцій 
всіх учасників запросили взяти 
участь в різноманітних майстер-
класах. Це й заняття з квілінгу, 
виготовлення оберегів із тканини 

та ниток, уроки килимарства, різь-
ба по дереву. Козацька громада 
Миколаївської області влаштува-
ла для юних краєзнавців ігрову 
програму.

У закладі вже стало традицією 
під час масових заходів про-
водити акції в підтримку наших 
захисників – 79-ї аеромобільної 
бригади. Разом плели захисні 
сітки, писали листи та малювали 
листівки, майстрували обереги. 
Цього разу всі бажаючі могли 
залишити свої побажання на 
державному прапорі, що буде 
передано до військової частини.

У листопаді в Миколаївському 
обласному центрі туризму, краєз-
навства та екскурсій урочисто під-
били підсумки. Усі учасники отри-
мали грамоти за активну участь у 
краєзнавчій конференції, диски з 
матеріалами конференції, спец-
випуск газети «Рідна стежина».

Авторам найкращих науково-
пошукових робіт вручили сертифі-
кати на право друку в збірнику VІ 
Всеукраїнської конференції «Мій 
рідний край». Сертифікатами 
відзначено і закарпатців: Пайдак 
Ірину, Ткача Миколу та Куштан 
Наталію.

 На учасників конференції 
чекала цікава та пізнавальна 
екскурсійна програма: відвідання 
Музею суднобудування та флоту, 
зоопарку, пішохідні екскурсії «Ву-
лиці старого міста розповідають».

Загалом до проведення кра-
єзнавчого форуму булозалучено 
понад 350 учасників. 

Відповідно до річного плану роботи 
у Закарпатському еколого-натура-
лістичному центрі учнівської молоді 

відбулася обласна нарада директорів, 
заступників директорів та методистів по-
зашкільних навчальних закладів еколого-
натуралістичного спрямування «Підсумки 
роботи за 2014/2015 навчальний рік та 
перспективні завдання позашкільної осві-
ти на 2015/2016 навчальний рік». Загалом 
на нараді було присутньо 18 педагогів-по-
зашкільників області.

Нарада розпочалася з виступу директо-
ра ЗОЕНЦ – О. Геревича, який, детально 
проаналізувавши діяльність закладу за 
минулий навчальний рік, висвітлив ре-
альний стан позашкільної освіти сьогодні, 
цьогорічні творчі здобутки гуртківців, твор-
чих учнівських об’єднань позашкільних 
навчальних закладів. Також  розглядалося 
важливе питання перспективи нових за-
конів про освіту, зокрема про позашкільну 
освіту і заходи щодо збереження мережі 
закладів позашкільної освіти, їх реоргані-
зації, штучного об’єднання тощо. 

Як зазначив керівник закладу, мину-
лого навчального року позашкільною 
діяльністю було охоплено 1170 юннатів 
(78 учнівських творчих об’єднань, 37 
педагогів-позашкільників). Цього ж року, 
на жаль, через вимогу до скорочення 
фінансування, кількість дитячих творчих 
об’єднань зменшилась до 67 гуртків, в 
яких задіяно 1105 юннатів і 33 педагоги. Усі 
ми повинні докласти чимало зусиль для 
того, щоб зберегти контингент учнівської 
молоді, охопленої позашкільною освітою, 
щоб позашкільна освіта залишалася по-
вноцінною функціональною ланкою освіти 
нашої держави.

Дирекція ЗОЕНЦ спільно з педагогічним 
колективом, як у попередні роки так і за-
раз, спрямовує свої зусилля на виконання 
річного плану роботи, створення належних 
санітарно-гігієнічних, ландшафтно-есте-
тичних, матеріально-побутових безпечних 
умов праці для всіх працівників і юннатів 
безпосередньо в обласному екоцентрі в 
Ужгороді та на філіях ЗОЕНЦ: Хустської 
філії «Нарцис», Воловецької «Арніка», 

Рахівської «Едельвейс». Систематично 
вживалися заходи щодо реальної можли-
вості збільшення масово-виховних заходів 
та збільшення в них кількості як індивіду-
альних, так і колективних учасників. 

Співдоповідачі розкрили напрями своєї 
роботи. Їхні виступи були змістовними, су-
проводжувались демонструванням муль-
тимедійних презентацій, відеоматеріалів з 
навчально-виховної та природоохоронної 
роботи гуртківців, висвітлювали здобутки 
та проблеми, над якими працювали ди-
рекція, педагогічні колективи протягом 
навчального року. Зокрема, наголошено, 
що на засіданнях педагогічних рад, мето-
дичних днях, нарадах основною метою 
навчально-виховного процесу є створення 
оптимальних умов для творчого, інтелек-
туального, духовного розвитку учнівської 
молоді. Обговорювалися можливі впро-
вадження якісно нових форм і методів 
організації проведення гурткових занять, 
масово-виховних заходів, навчально-піз-
навальних екскурсій, конкурсів, екологіч-
них акцій, виставок тощо.

На завершення засідання наради 
присутнім надавалися консультації та 
поради з різних питань, що виникали в 
процесі роботи, та роздано інформаційні 
методичні матеріали, буклети, 16-й випуск 
інформаційного збірника «Бібліотечка по-
зашкільника», підготовлені інформаційно-
методичним відділом ЗОЕНЦ. 

При підбитті підсумків наради за-
тверджено програму дій у новому  
2015/2016 навчальному році.

Г.Й. Бурак, 
методист відділу

інформаційно-методичної роботи
ЗОЕНЦ

КРАЄЗНАВЧИЙ  ФОРУМ

Наприкінці листопада Миколаївський обласний центр ту-
ризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді спільно 
з Українським державним центром туризму і краєзнавства 
учнівської молоді провів традиційну Всеукраїнську (Х Між-
регіональну) краєзнавчу конференцію «Мій рідний край, моя 
земля очима сучасників»

ПІДСУМКИ  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ

У відділі раннього дошкільного розвитку «Радість» багато свят. Але осіннє, «Посвята 
в падіюнчата», особливе. Можливо, тому, що саме після нього малята починають 
відчувати себе повноправними жителями творчої країни «ПАДІЮН». І це відчуття 

супроводжуватиме їх, аж поки не виростуть. 
До всього першого ставлення завжди особливе. Дошкільнята вже декілька тижнів 

перепитують: «А коли ж свято?». Цього року, у зв’язку з виборами, його доводилося 
двічі переносити. Але свято таки відбулося!

Для того, аби діткам і їхнім батькам було зручно, педагогам «Радості» довелося про-
водити захід аж у три етапи – наша глядацька зала не вміщає стільки бажаючих водно-
час. Свята чекали всі дітки: і маленькі артисти, і глядачі. Та й назвати їх лише глядачами 
не можна, бо Світлана Лутак, керівник дитячого театру «Райдуга» та організатор цього 
свята, раз у раз втягувала в дійство і тих діток, що сиділи в залі, і навіть їхніх батьків. 

Артисти «Райдуги» радували і вже професійними номерами, і першими дебютами. 
До них приєдналися і «співаки» гуртка «Казкові нотки» (керівник Софія Думнич). 

Батьки, що вперше побували на такому святі, були просто вражені тим, як педагоги 
зуміли так навчити й організувати їхніх маленьких «не хочу – не буду». Бо ж декотрі 
дітки і справді вперше самостійно, без батьків, вирушали у глядацьку залу. «Як вони 
їх так навчили, як справляються? Я з одним не можу навести вдома лад…» – можна 
було підслухати в коридорах. А стоїть за цим усім щоденна клопітка робота педагогів 
школи «Радість», робота, яка одночасно виснажує і додає сил. 

Вітаємо вас, маленькі падіюнчата, і приймаємо до нашої падіюнівської родини!

Олеся Маркович 

ПОСВЯТА  В  ПАДІЮНЧАТА

«Системна організація роботи керівника гуртка в професійно-технічних навчальних 
закладах – шлях до вдосконалення особистості учня» – такою була тема вебінару, 
проведеного 17 листопада. 

Учасників інтернет-заходу привітала директор НМЦ ПТО Слюсарєва О.В. Із мето-
дичними рекомендаціями щодо організації гурткової роботи в професійно-технічному 
навчальному закладі виступила методист Ладижець І.М. Вона, зокрема, зупинилася на 
аналізі навчальних програм гуртків, ознайомила з навчально-плануючою документацією, 
яку повинен вести керівник гуртка, звернула увагу на правильність ведення журналів 
планування та обліку роботи, надала багато порад щодо організації діяльності гуртка. 

На вебінарі учасники ознайомилися з досвідом роботи окремих керівників. Зокрема 
про розвиток творчих здібностей учнів на засіданнях гуртків технічної творчості говори-
ла Кулієвич О.М., керівник гуртка «У ногу з модою» Берегівського професійного ліцею 
сфери послуг. Досвідом роботи з гуртківцями ділилася Митровка І.Ю., керівник гуртка 
народно-ужиткового мистецтва ВПУ № 34 м. Виноградів, а про роль спортивних гуртків у 
формуванні в учнів навичок здорового способу життя вів мову Гал О.О., керівник гуртка 
«Футбол» ДНЗ «Мукачівський центр професійно-технічної освіти».

Важливим є не лише сам навчальний процес гуртківців, а й конкретний результат 
роботи, який успішно можна продемонструвати на виставках технічної та художньої 
творчості як в самому ПТНЗ, так і під час проведення масових обласних заходів.

Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти

у Закарпатській області

ВЕБІНАР  ДЛЯ  КЕРІВНИКІВ  ГУРТКІВ  ПТНЗ
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Моцарт, Бетховен, Штраус… 
Ці імена золотими літерами 
вписані  у сторінки світової 

та європейської музики. Їхні музичні 
твори проникають у саме серце, при-
носять глибокі емоції, позитивний 
настрій, бажання жити та творити.

Саме німецькій та австрійській 
музиці було присвячене дійство, яке 
відбулося на факультеті іноземної 
філології ДВНЗ «Ужгородський на-
ціональний університет».  Уже стало 
традицією у жовтні святкувати День 
н імецької  мови, 
оскільки 3-го жов-
тня німецький на-
род  відзначає одне 
із своїх найбільших 
свят – День німець-
кої єдності. А цього 
року –  це 25-річний 
ювілей об’єднання 
Німеччини. 

– Не просто було 
вибрати із величезної плеяди німець-
ких та австрійських композиторів 
кількох, на базі яких можна було під-
готувати програму, – каже її автор, 
доцент кафедри німецької філології 
М.М. Ладченко, – отож вирішили об-
межитися трьома композиторами. У 
підготовці цієї програми взяли участь 
чотири курси німецької філології, по-
заяк студенти п’ятого курсу проходять 
у школах педпрактику. 

У найбільшій аудиторії факульте-
ту у святковій атмосфері зібралися 
студенти, викладачі та слухачі курсів 
німецької мови на чолі з методистом 
І.О. Буксар, які проходили курси 
підвищення кваліфікації при Закар-
патському інституті післядипломної 
педагогічної освіти. Презентації 
про життя і творчість композиторів 
Моцарта, Бетховена та Штрауса 

супроводжувалися найвідомішими 
їхніми творами. Студенти 3-го курсу 
К. Ратушняк та О. Ференці виконали 
«Віденський вальс» та «Голубий 
Дунай» Й. Штрауса, що надзвичай-
но емоційно сприйняли присутні. 
Схвилювали також короткі історії 
створення «Місячної Сонати» Бетхо-
вена, «Реквієм» Моцарта та чаруюча 
легенда про русалку Лорелею, що 
демонструвалася на екрані. 

На основі легенди про Лорелею 
німецький класик-геній Г. Гейне на-

писав вірш, який 
декламувала сту-
дентка 2-го курсу 
А. Марушка у пере-
кладі Б. Грінченка. 
Пісню на слова Г. 
Гейне студенти ви-
конали у сучасній 
інтерпретації. 

На завершення 
програми всі учас-

ники виконали пісню англійською 
мовою відомого німецького гурту 
«Scorpions» «Wind of change», яку 
гурт присвятив падінню Берлінської 
стіни та об’єднанню Німеччини. 

Ведучі програми Я. Бічева та 
М. Ливка продемонстрували чудове 
володіння німецькою мовою та не-
абиякі акторські здібності. Подяку 
студентам висловив декан факульте-
ту доцент М.М. Рошко, який  вручив 
їм та керівнику програми доценту 
М.М. Ладченко грамоти. 

Своїми враженнями від свята по-
ділилися завідувач кафедри німець-
кої філології, доцент О.М. Гвоздяк 
та випускниця кафедри, викла-
дач німецької мови Ужгородської 
спеціалізованої школи-інтернату 
О. Вертеш-Гапак. 

ЧАРУЮЧІ  ЗВУКИ  МУЗИКИ

ВИВЧАЄМО ІНОЗЕМНУ МОВУ

Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти 
продовжує співпрацювати 

з науковими установами України. 
У листопаді в місті Київ відбувся 
інформаційний захід «Міст до про-
фесійної освіти» для викладачів 
німецької мови професійно-технічних 
навчальних закладів та методистів 
– представників навчально(науково)-
методичних центрів ПТО в регіонах, 
організований Goethe-Institutом в 
Україні та Інститутом професійно-тех-
нічної освіти Національної Академії 
педагогічних наук України, мета якого 
– обговорення актуальності нагаль-
них проблем викладання німецької 
мови, саме професійного спрямуван-
ня в закладах професійно-технічної 
освіти України та Німеччини. 

ПТНЗ Закарпаття представляли 
викладачі німецької мови Стинич 
М.І. (Вище професійне училище № 3 
м. Мукачево) та Капущак Б.Б. (Між-
гірський професійний ліцей).

Захід складався з інформативної 
та практичної частин.

Під час семінару учасникам на-
дали інформацію про організацію та 
функціонування дуальної системи 
професійної освіти в Німеччині, озна-
йомили з результатами анкетування 
викладачів іноземних мов у закладах 
професійно-технічної освіти України 
та запросили до роботи з ресурсами 

ІПТО для часткового вирішення про-
блем, що були виявлені в результаті 
аналізу анкет.

Досвідом роботи щодо вивчення 
німецької мови за професійним 
спрямуванням поділилася Анне 
Засс, доктор, незалежний супервізор 
та тренер з Німеччини, яка провела 
шість практичних блоків для викла-
дачів німецької мови щодо значення 
професійно спрямованої іноземної 
мови на практиці. Вона розповіла 
про використання інтерактивних 
методів організації навчального про-
цесу (метод проектів, навчального 
сценарію) та аспектів практичної 
організації вивчення німецької мови 
у закладах ПТО.

Викладачі брали активну участь у 
практичній частині семінару, знайо-
милися з підручниками та матеріала-
ми для викладання німецької мови за 
професійним спрямуванням, а також 
самі випробовували нові методи і 
прийоми у викладанні іноземних мов. 

Як учасники, так і організатори за-
ходу виявили високу зацікавленість 
у продовженні подальшої спільної 
діяльності.

На завершення роботи всім учас-
никам вручили сертифікати.

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти

у Закарпатській області

Уже стало доброю тради-
цією проводити майстер-
клас Софії Мавіс, мето-

диста видавництва «Hueber» в 
Україні для вчителів німецької 
мови у рамках курсів. 

У ресурсному центрі ЗІППО 
відбувся навчально-методич-
ний семінар-тренінг «Креативні 
методи навчання на уроках 
німецької мови із застосуван-
ням автентичного ресурсу 
(підручниками видавництва 

«Hueber»). У роботі тренінгу 
взяла участь і методист ви-
давництва «Hueber» в Україні 
Софія Мавіс, яка розкрила 
теоретичні аспекти цієї теми та 
провела майстер-клас.

Під час тренінгу вчителі 
отримали практичну допомогу 
в ефективному використанні 
навчально-методичних комп-
лектів та мультимедійних ре-
сурсів німецького видавництва 
«Hueber». Робота на семінарі-
тренінгу спрямовувалася на 
підвищення професійної май-
стерності вчителя німецької 
мови, опанування сучасних 
комунікативних технологій 

іншомовного навчання. На за-
вершення роботи вчителі отри-
мали сертифікати учасників за-
ходу та роздатковий матеріал 
для подальшого використання 
у навчальних закладах.

Під час курсів учителі від-
відали інтерактивну виставку 
«Німеччина у валізі», яка про-
ходила на базі Лінгвістичної 
гімназії ім. Т.Г.Шевченка Ужго-
родської міської ради Закар-
патської області. В Україні ва-

лізи здійснюють подорож усіма 
PASCH-школами – партнерами 
Goethe-Institut. Переїзна ви-
ставка «Німеччина у валізі» в 
ігровій і гумористичній формі 
розповідає про Німеччину та 
німецьку мову.

Перша валіза:
Німеччина та німці

У першій валізі на фоні 
замку Нойшванштайн з іронією 
зіставлені кліше про Німеччину 
з її реальною дійсністю. Тут 
і фігурки садових гномиків, 
що кумедно вишикувалися 
ніби на параді, і скляні снігові 
кулі, з якими так і хочеться 
побавитися: потрусити їх, зді-
йняти всередині хурделицю, 
помилуватися відтвореними у 
них мотивами казок – символу 
німецького середньовіччя та 
романтизму, і дві мапи, на яких 
сучасна реальна Німеччина 
протиставлена фіктивній, і, 
звичайно, квіз-гра великими 

містами Німеччини.
Праворуч у валізі знахо-

диться дерево з картинок і 
папірців з текстами, які – то 
жартома, то серйозно – презен-
тують строкатий калейдоскоп 
людей і думок. Під деревом 
у шести шухлядках охочі від-
найдуть разючі відповіді на 

часті запитання, пов’язані з 
Німеччиною.

Друга валіза:
німецька мова

У другій валізі йдеться про 
своєрідність і красу німецької 
мови. Кінофрагменти та пісні 
про кохання ілюструють, як 
навдивовижу гарно звучать 
почуття німецькою мовою. На 
екрані рука пише ліричний вірш 
Ґете, який можна роздрукувати 
і взяти з собою для коханої 
людини.

Завершальна частина ви-
ставки присвячена можли-
востям, які відкриває знання 
німецької мови. Ця мова не-
проста, однак майже всі знають 
чимало німецьких слів або мо-
жуть віднайти у німецькій мові 
цікаві асоціації зі своєю рідною. 
«Німецька простіша, аніж ти 
думаєш» – гортаючи книжку 
під таким девізом, відвідувачі 
мимохідь можуть вивчити ні-
мецькі слова, а демонстрацій-
не відео розповість про десять 
основних причин на користь 
вивчення німецької мови.

ВИВЧАЄМО  ТА  ПІЗНАЄМО  НІМЕЧЧИНУ

Основною тематикою 
семінару були питання: 
«Формування фонетич-

ної компетенції», «Формуван-
ня граматичної компетенції», 
«Підготовка учнів до іспитів на 
рівнях А1-В2».

На запитання, що собою 
являє граматика, є багато від-
повідей. Можна було б також 
знайти і багато визначень цього 
поняття. Проте це не означає, 
що граматика поєднує у собі 
все і нічого конкретного. Навпа-
ки: існують різноманітні підходи 
до інтерпретації цього поняття, 
які значно відрізняються один 
від одного.

Який підхід правильний: 
граматичне заняття чи пере-
дача граматичних знань? Що 

ми розуміємо під поняттям 
«педагогічна граматика»? Ме-
тод SOS? Чи можна викладати 
граматику на основі ігор? Що 
таке фонетика? Як звучить 
німецька мова? Наскільки 
важлива правильна вимова? 
Які труднощі можуть виникати 
у наших учнів з інтонацією та 
артикуляцією? 

У ході практичних занять, на 
ці та інші запитання учасники 
семінару отримали відпові-
ді, поради та допоміжні за-
соби для навчання вимови, 
граматики, за допомогою 
яких вони зможуть ціле-
спрямовано вирішувати 
фонетичні та граматичні 
проблеми своїх учнів.

Учитель мови завжди 
є і вчителем фонетики, і 
зразком для наслідування 
вимови для своїх учнів. 

Він тренує аудіювання, арти-
куляцію та інтонацію, тому, 
особливо на початковому рівні 
важливою є його допомога. 

У ході роботи семінару по-
казано та практично опра-

цьовано приклади завдань 
та системи вправ, ознайом-
лено вчителів з актуальними 
онлайн-ресурсами.

Під час роботи семінару-
практикуму вчителі навчалися:

- застосовувати інноваційні 
процеси в організації вивчення 
іноземних мов;

- добирати форми і методи 
організації навчальної діяль-
ності, які оптимально відпові-

дають поставленій меті;
- ширше використовувати 

нові інформаційні технології, 
підходи до процесу навчання 
під час формування і розвитку 
комунікативної культури шко-
лярів, практичного опанування 
іноземною мовою;

- забезпечувати індивіду-
алізацію та диференціацію 
навчання, застосовуючи су-
часні педагогічні технології: 
навчання у співпраці, проектну 
методику, нові інформаційні 
технології, Інтернет-ресурси;

- практикувати роботу з 
комп’ютерними навчальними 
програмами на уроках інозем-
ної мови;

-  створювати реальні , 
справжні, життєві ситуації під 

час навчання на уроці інозем-
ної мови, тобто створювати 
принцип автентичності.

Вікторія Сеньо ознайомила 
учасників семінару з пілотним 
проектом Міністерства освіти і 
науки України та Ґете-інституту 
з підготовки до іспитів рівня 
А1-А2, В1-В2 для шкіл України 
згідно з Концепцією мовного 
стандарту європейських країн.

Завдяки креативному під-
ходу керівників семінару, 
учителі німецької мови 
змогли вдосконалити свої 
фахові знання і підви-
щити професійну май-
стерність.

Усі учасники отримали 
навчальні матеріали, а 
згодом матимуть сертифі-
кати, підписані Ґете-інсти-
тутом та Міністерством 
освіти і науки України.

СПІВПРАЦЯ  З  ҐЕТЕ-ІНСТИТУТОМ

АКТУАЛЬНІСТЬ  ВИКЛАДАННЯ  НІМЕЦЬКОЇ  МОВИ 

Згідно з навчальним планом, Закарпатським інсти-
тутом післядипломної педагогічної освіти  наприкінці 
жовтня проводилися курси підвищення кваліфікації 
вчителів німецької мови

Нещодавно на базі 
Закарпатського інсти-
туту післядипломної 
педагогічної освіти 
проводився семінар 
для вчителів німецької 
мови за участю лекто-
ра Ґете-інституту Си-
ньо Вікторії. У семінарі 
взяло участь 20 учите-
лів німецької мови шкіл 
області
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Ведуча: 3 давніх-давен славилася Укра-
їна таким звичаєм, як ворожіння у ніч на Ан-
дрія. Ця давня традиція – прекрасний витвір 
людської фантазії, призабутий сьогодні. Ми 
хочемо повернути йому життя. Нехай оживе 
одна із сторінок молодості наших бабусь і матерів.

(Стіл, застелений скатертиною, свічка, 
стільці. Заходять дві господині)

Господиня 1: Уже й вечір, а ні дівчат, ні хлопців 
немає. 

(Звучить закарпатська народна пісня «Через 
поле широкоє»)

Господиня 2: Як подумати, що коли це ми ді-
вували, зачуєш де-небудь вечорниці, то аж тини 
тріщать… Зовсім не те, що тепер. От скоро вже 
треті півні заспівають, а вечорниці ще й не почи-
налися. Ой-ой-йой! Куди все поділося?

(Чути сміх…Господиня схоплюється. Захо-
дять дівчата)

1 дівчина: Добрий вечір вашій хаті,
Уклін господині.
Чи веселі вечорниці в нашій Україні?
Добрий вечір, господине, славна молодице.
Чули, що у цій хатині будуть вечорниці!
2 дівчина: Аби щастя було в хаті,
Щоб усі були багаті,
Аби було любо, мило,
Аби всі були щасливі.
3 дівчина: Будем з вами добрі, щирі,
То і будем жити в мирі.
Тоді всім нам допоможе
Матір світу – Мати Божа.
Господиня 1: Добрий вечір, добрий вечір, любі 

гості!
Просимо, просимо.
Поспішайте, дівчатонька,
Все приготувати,
Бо пора вже вечорниці
Всім нам починати.
(Віночок народних пісень)
Господиня 2: Зваримо вареників
Біленьких, смачненьких,
Та й запросим до нас в гості
Хлопчиків гарненьких,
Щоб вони разом із нами
Дружно працювали,
Андріївські вечорниці
Піснею стрічали.
(Звучить українська народна пісня «Місяць на 

небі, зіроньки сяють…»)
Господиня 1: Вмощуйтесь зручніше. Будьте, як 

удома. Хочете знати свою долю, дівчата?
Дівчата: Хочемо!
Господиня 2: Бач, які бистрі й розумні. Гаразд! 

Хай вже буде по-вашому. 
Господиня 1: Колись, щоб знати, котра швид-

ше заміж вийде, складали чоботи до порога. Чий 

першим на поріг стане – та і заміж швидше вийде. 
(Імітація ворожіння. Заходять хлопці)
Хлопець: Добрий вечір добрим людям!
Господиня 1: А я вже думала, що вечорниці 

без парубків будуть.
(Звучить українська народна пісня «Ой чий то 

кінь стоїть») 
Господиня 2: А тепер найголосистішому спі-

ваку дамо смоктунця, щоб бульки не пускав і ще 
голосніше співав.

Господиня 1: Хлопці, а може, хто з вас гумо-
реску розкаже?

(Гумореска) 
Хлопець: Ми так змучилися, зголодніли, може, 

нам би чого з’їсти?
(Звучить Українська народна пісня «А мій ми-

лий вареників хоче…» 
Господиня виносить вареники у мисці, кладе 

на стіл)
Господиня 1: Вареники мої – великомученики!
Велику муку терпіли,
В гарячій воді кипіли.
Сиром були понапихані,
Маслом очі позаливані.
Як є сметана, то вмочайте,
А як нема – вибачайте!
Господиня 2: Дівчата, почастуйте хлопців.
Дівчина: А заспівайте-но, хлопці, під варе-

нички.
(Звучить пісня «Із сиром пироги»)
Дівчина: Ви б нам розказали про ворожбу для 

хлопців!
Господиня 2: Гаразд, для хлопців то для 

хлопців. Оце вам тарілочки, оце вам і персні. 
Наливайте воду і губами дістаньте перстень з 
тарілки. Хто швидше!

(Ворожіння) 

Господиня 1: А ми, дівчата, ворожили ще 
ось як: натягували стрічку, а кожна дівчина 
прив’язувала до неї свою нитку. Чия нитка 
швидше згорить, то та дівчина першою за-
між вийде.

Дівчина 1: Дівчата, а я чула ще про ворожіння 
на тарілках. Мені бабка розказувала, під тарілку 
кладеться лялька, перстень, ключ та інші пред-
мети.

Господиня 2: Так, так. Давайте, я це все під та-
рілку покладу, а ви відверніться й не підглядайте. 
А тепер ідіть і вгадуйте свою долю.

(Ворожіння. Дівчата тягнуть предмети по 
черзі)

Господиня 1: Перстень – скоро весілля, ключ – 
бути тобі господинею, лялька – зрадить милий…

Господиня 2: Дівчата, а що це ви сумної за-
тягли, як та лілея в панському саду? 

(Балада Т.Г. Шевченка «Лілея»)
Дівчина: Дівчата, подивіться, як кумоньки 

заслухалися…Й про сварки свої забули!
Господиня 1: І зовсім не забули!
(Мініатюра «Дві куми»)
Дівчина: Ну годі сваритися! Заспіваймо жар-

тівливої!
(Звучить закарпатська народна пісня «Ой 

летіли гусоньки…») 
Хлопець: Дівчата, а ви ще не чули, як Іванко 

наш співає!
Господиня 2: То хай нам заспіває!
(Звучить українська пісня «Тече вода…»)
Хлопець: Ну що ж, час і додому… Дякуємо 

господині за теплу хату, молодим дівчатам – за 
стіл багатий. Нехай на свята у вашій хаті буде 
гостей багато.

Дівчина 1: Ми гуляли, веселились,
Усім весело було.
Вечорниці завершились
І, здається, все пройшло.
Дівчина 2: Ні, так просто не проходить,
В серці струночка бринить.
Про гімназійні посиденьки
Спомин в серці буде жить.
Ведуча: Ось і ожили перед нами традиції на-

шого народу. Тепер головне, щоб вони надалі не 
пішли у забуття. Міцний наш рід, жива у ньому 
пам’ять про минуле. Тож бережімо цю прекрасну, 
невичерпну скарбницю. У ній – розум, кмітливість, 
гумор, надія і світло завтрашнього дня. Хай за-
вжди живим вогником світяться обереги пам’яті!

Бо Україна – чарівна моя ненька, найкращий 
куточок землі, солов’їна пісня! Ти прекрасна, 
але найбільше твоє багатство – народ. Народ 
чесний, працьовитий, міцний, як граніт, співучий, 
дзвінкоголосий.

Українці – то є назва славного народу,
Україна – то край славний, аж по Чорне море.
Україна – то лан пишний, і степи, і гори.
І як мені Україну щиро не кохати, –
Мене ненька українською
Вчила розмовляти.

ДОСВІД КОЖНОГО — НАДБАННЯ ВСІХ

АНДРІЇВСЬКІ  ВЕЧОРНИЦІ
(Сценарій свята) 

День святого Андрія Первозванного припадає на 13 грудня. Стародавня християн-
ська легенда каже, що апостол Андрій Первозванний проповідував християнство в 
самому Царгороді, на побережжях Чорного моря та в околицях нашої столиці – Києва. 
У народі це свято ще називають «Калита». Воно вважається парубочим святом, 
де юнаки і дівчата шукали собі пару для майбутнього подружнього життя, а також 
ворожили.

У давнину на Закарпатті молодіжні гуляння та ворожіння починалися ще із 7 груд-
ня, від дня Катерини, яку вважали покровителькою дівчат.

У переддень свята Андрія хлопці та дівчата одягалися в народне вбрання, співали 
українські народні пісні, ворожили на суджених, залицялися, ходили один до одного 
в гості та пригощалися різними смачними стравами.  

Дівчата ворожили на чоботях – чий першим дійде до дверей, та швидко вийде за-
між, витягували з-під подушок папірці з ім’ям судженого, а у варениках шукали персня, 
адже це знак майбутнього шлюбу
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(Звучить музика Павла Зіброва, 
слова Юрія Рибчинського «Я без 
пісні – не я»)

Ведучий. Доброго дня! Щиро ві-
таємо вас, дорогі батьки, шановні 
вчителі, гості нашого свята. Не ви-
падково ми відкрили свято піснею на 
слова Юрія Рибчинського та музику 
Павла Зіброва «Я без пісні – не я», 
яка прозвучала у виконанні Михай-
ла Колерникова, Юрія Бендаса та 
учасників нашого фестивалю. Ми всі 
дуже любимо співати. Адже пісня – 
це частина духовного життя людини, 
і вона не залишає нас ні в радості, 
ні в смутку, крок за кроком прямує 
поряд від дитинства до старості. З 
піснею на вустах ми відзначаємо 
свята, нею супроводжуємо народні 
обряди, славимо свої перемоги. З 
піснею ми відчуваємо красу життя. 

Ведуча. Ми всі – діти великої 
родини нашої матері – Батьківщини. 
Родина до родини – то й є народ, то 
й є наша Україна. 

(Вірші: Олесь Лупій «Як ти лю-
биш Україну»; Олеся Василенко «Я 
– українка»)

Ведучий. Так, ми – українці, а 
пісня – це наш духовний скарб, який 
єднає, стирає кордони, розповідає 
світові про велич нашого співучого 
народу.

Заспівай, родино, 
Щоб усе збулося! 
Щоб у нашій хаті 
Лиш добро велося! 
(Слова і музика невідомого авто-

ра «Як у нас на Україні») 

Ведуча. Коли звучить пісня, то 
серце наповнюється почуттям лю-
бові до людей, до рідного краю, до 
свого народу, до України. 

(Поезії Надії Красоткіної «Мій 
рідний край» та «Земля моя») 

Ведучий. У кожному поетичному 
рядку, в кожній пісні відчувається 
українська душа, українська вдача, 

вміння вірити, надіятися, любити. 
Пісня єднає людей духовно, несе 
величезний заряд енергії, добра та 
любові.

(Звучать: пісня на слова і музику 
Ірини Ярини «Рідний край»;

пісня на слова і музику Дмитра 
Хоми «Краю рідний, доленько моя»; 

вірш Анни Тишіної «Люблю тебе, 
мій рідний край» (читає Анастасія 
Плоскіна);

пісня на слова Степана Жупани-
на, музику Василя Циганина «Сте-
жинка – верховинка») 

Ведуча. Розмаїття наших пісень 
вражає. Скільки їх у кращих укра-
їнських народних традиціях при-
свячено найріднішим людям – мамі 
й татові! 

(Звучить пісня «Я у мами соне-
чко» (виконує ансамбль «Малятко»)

Ведучий. В українській пісні 
– сила уяви та багатство щирих 
переживань, радість і сум, кохання, 
глибина народної душі. Пісня стає 
джерелом натхнення.

(Слова Костянтина Меладзе, 
Діани Гольде, музика Костянтина 
Меладзе «Кажуть: все мине»; 

слова Вови зі Львова, Уляни 
Малиняк, музика Вови зі Львова 
«Шаленію, божеволію»;

слова Віталія Куровського, музи-
ка Руслана Квінта «Палала у моєму 
небі зірка»;

слова Юрія Рибчинського, музика 
Павла Зіброва «Шануймо жінку») 

Ведучий. Ми щасливі, що на-
лежимо до народу з такою багатою 
душею, народу, що вміє так тонко 
відчувати свої радощі й переживати 
горе, чудово виливати свої думи, 
мрії, почуття у пісню. Тому, хто має 
такі пісні, нічого боятися за своє май-
бутнє. Скільки в них краси і грації, 
скільки дужого й молодого почуття!

(Музика Костянтина Меладзе, 
слова Діани Гольде «Квітка-душа») 

Ведуча. Талановиті українські 
поети, прозаїки та композитори 

творили про Україну і для України.
(Поезія Тетяни Смілянець «Тобі, 

Україно!»)

Ведуча. Україна і Шевченко, 
Шевченко й Україна – поняття непо-
дільні. Немає України без Шевченка, 
як Шевченка без України. Творчість 
Тараса Григоровича Шевченка 

– геніального поета, мислителя, 
художника – стала дорогоцінним 
надбанням світової культури.

До вашої уваги уривок із п’єси 
Тараса Шевченка «Назар Стодоля» 
у виконанні творчої групи учнів.

Ведуча. Пісні на слова великого 
Кобзаря – лише невелика частка ве-
летенської за кількістю й безмежної 
за різноманітністю форм музичної 
Шевченкіани.

(Звучить пісня на слова Тараса 
Шевченка, музику до якої написав 
Олександр Тищенко, «Бандуристе, 
орле сизий!»)

Ведучий. У піснях – наша історія, 
минуле, в них ми можемо побачити 
картини народження української 
нації. Доля українського народу має 
багато трагічних переплетінь. Сьо-
годні наша держава переживає тяжкі 
часи, і кожен намагається допомог-
ти, зробити свій внесок у майбутнє. 
Низький уклін героям «Небесної 
сотні» та всім тим, хто у різні часи 
боровся проти несправедливості, 
стояв на смерть за незалежність 
нашої країни. Ми серцем і душею з 
тими, хто й у ці дні боронить нашу 
єдність на Сході України. Ми завжди 

пам’ятатимемо тих, хто віддав своє 
життя задля нашого щасливого 
майбутнього, пам’ятатимемо наших 
героїв.

(Як відгук на події, що відбува-
ються в Україні, звучить пісня на 
слова Віталія Човника та Ірини 
Федишин, музику Ірини Федишин 
«Прошу в неба»)

Ведуча. Нам дуже хочеться ві-
рити, що народ, який піднімається 
з колін, встане на повний зріст, 
розправить свої крила, і залунає 
наша українська пісня ще з більшою 
силою, і попливе її голос високо над 
землею, полине в небеса над віль-
ною й незалежною Україною.

Ведучий. 
Я слухаю дзвони
на Лаврській горі, 
Дивлюсь на Софійські бані. 
І вірю в народ, що живе на Дніпрі, 
І сили його нездоланні. 
Бо як би я людство усе не любив, 

Повторюю з гордістю сина: 
Для мене лишається дивом із див 
Моя Україна! 

Ведуча. Звучить пісня «Мова 
єднання» (слова і музика Олега 
Самойдюка)

На цьому наше свято завершено.
 

Організатор та сценарист 
заходів:

Надія Загуменнова,
заступник директора

з виховної роботи
Свалявської гімназії

УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ ЄДНАЄ НАС
(Сценарій родинного свята)

ДОСВІД КОЖНОГО — НАДБАННЯ ВСІХ



(

*

Цей театр існує вже п’ять 
років. Малесенькі дошкіль-
нята, які переступають 

поріг найпершої своєї школи 
– школи раннього дошкільного 
розвитку «Радість» – долучають-
ся до дивовижного світу сцени 
саме в театрі «Райдуга». Вони 
представляють яскраві виступи 
на «Посвяті в падіюнчата», Ново-
річних, Різдвяних святах, «Земля 
радіє сонцю», на «Випускному 
балі школи «Радість». Програми 
музичного театру завжди нові, 
цікаві. Глядач вельми вибагливий 
– такі ж дошкільнята. Вони не бу-
дуть ввічливо сидіти й дивитися, 
якщо виступ не цікавий.

У березні минулого року театр 
«Райдуга» зробив першу спробу 
помірятися силами з іншими 

колективами на Міжнародному 
конкурсі «Весна в Ужгороді». І 
виявилося, що сил у маленьких 
танцюристів достатньо, аби ви-
бороти… перше та третє місця в 
різних номінаціях. 

Окрилений успіхом дитячий 
музичний театр уже сміливо по-
дав заявку на участь у цьогоріч-
них конкурсах – і знову перемоги: 
дипломи другого та третього сту-
пеня на Міжнародному конкурсі 
дитячої та юнацької хореографії 

«Яскрава країна». Виконували 
три таночки: «Весела компанія», 
«Пірати» та «Вийди, вийди, Ро-
маночку». Хочеться звернути 
увагу на деякі непомітні моменти, 
які роблять здобутки театру ще 
вагомішими. Заняття колективу 
відбуваються лише два рази на 
тиждень. Хто працював коли-
небудь із дошкільнятами, знає, 
що вони часто перебувають «на 
своїй хвилі», їм важко зосеред-
итися, а тим більше – бути довго 
уважними. Костюми для номерів 
не стали для батьків затратними 
– намагалися зробити їх макси-
мально скромно. Але ж добре 
відомо, що дорогий ефектний 
костюм часто складає 50 відсо-
тків від оцінки журі. Тож малятам 
довелося компенсувати це своєю 
майстерністю. 

Малі артисти під час нагоро-
дження не дуже й усвідомлювали, 
що відбувається. От якби їм пока-
зали якусь шоколадку чи іграшку! 
А тут – папірець. Зате добре 
зрозуміли це досягнення батьки. 
Матері плакали від радості: їхні 

маленькі дітки стали лауреатами 
такого серйозного конкурсу! 

Раділа і керівник театру. Лише 
вона знає, скільки годин клопіткої 
праці і зусиль за тими виступами! 
Але після такого визнання є сти-
мул рухатися далі. Напевно, вже 
там, у залі, коли вручали нагоро-
ду, Світлана Володимирівна чула 
музику до нових танців і бачила 
нові постановки. А ми з вами по-

чекаємо, поки театр «Райдуга» 
реалізує задуми керівника, і при-
йдемо, аби отримати глядацьку 
насолоду від нових виступів.

Олеся Маркович, 
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Під час дощу
Основна небезпека при русі в дощ – погір-

шення зчеплення коліс з дорогою. Коефіцієнт 
зчеплення на мокрих дорогах зменшується в 
1,5-2 рази, що погіршує стійкість автомобіля, а 
головне – різко збільшується гальмовий шлях. 
Особливо небезпечні асфальтобетонні дороги, 
вкриті брудом або мокрим опалим листям, 
коли зчеплення шин з дорогою зменшується.

Небезпечним є дощ, що лише почався. 
Він робить покриття дороги дуже 
слизьким, так як пил, найдрібніші 
частинки автогуми, частинки сажі 
і масла з вихлопних труб авто-
мобілів змочуються і розтікаються 
дорогою, створюючи на ній дуже 
слизьку, як мило, плівку. З почат-
ком дощу треба бути особливо 
обережним, обов’язково знижу-
вати швидкість, уникати обгонів, 
різкого обертання керма і різкого 
гальмування. У міру того як дощ посилюється 
і триває, брудна плівка змивається дощем і 
при тривалому дощі коефіцієнт зчеплення з 
дорогою знову збільшується. 

Після припинення дощу, у міру того як 
бруд висихає, він спочатку перетворюється в 
брудну слизьку плівку, і коефіцієнт зчеплення 
також зменшується. До повного висихання 
дороги знову треба бути обережним. Бруд 
перетворюється на пил, і коефіцієнт зчеплення 
відновлюється.

Бризки брудної води та рідкого бруду з-під 
коліс зустрічних і транспортних засобів, які об-
ганяють, можуть миттєво залити лобове скло, 
і якийсь час ви нічого попереду не побачите. 
Не губіться в цій ситуації і, головне, різко не 
гальмуйте, негайно включіть омивач і склоо-
чисник з великою частотою руху. Не обертайте 
різко кермом, а плавно зменшуйте швидкість. 
Через кілька секунд оглядовість відновиться.

Треба пам’ятати, якщо ви проїжджаєте 
калюжі на великій швидкості, то можливі на-
ступні неприємності:

- окропите брудом і навіть обіллєте водою 
з ніг до голови пішоходів;

- вода з-під коліс вашого автомобіля потра-
пить на переднє скло і зменшить оглядовість;

- вода також потрапить в підкапотний про-
стір, а потрапляння навіть декількох крапель 
води на котушку запалювання, розподільник 
або дроти може заглушити двигун;

- попадання води в повітрозабірник може 
призвести до поломки двигуна;

- під водою можуть бути різні небезпеки: 
ями, каміння і т.ін.;

- намокнуть гальмівні колодки і можуть від-
мовити гальма.

- якщо колеса з одного боку автомобіля 
потраплять в калюжу, то автомобіль може 
занести, так як зчеплення шин із дорогою з 
різних сторін буде неоднаковою.

Дощ змінює вид дорожнього покриття. Світ-
ле і матове в сухому стані асфальтобетонне 
покриття стає темним і блискучим. Помітити 
на такій дорозі темну перешкоду дуже важко. 
Рух у цих умовах, навіть якщо немає жодних 
перешкод, втомлює. У водія створюється вра-

ження, що він спрямовується в темну безодню.
На мокрому покритті біла дорожня роз-

мітка стає майже невидимою вдень і зовсім 
непомітною вночі. Обов’язок водія – посилити 
обережність під час дощу, вести автомобіль 
плавно, без різкої зміни напряму, вибирати 
швидкість, відповідну видимості, включити 
передні і задні протитуманні ліхтарі.

В умовах туману
Керування автомобілем в умовах туману 

вимагає ще більшого досвіду, ніж у дощ. Іноді 
туман буває таким сильним і створює таку 
велику небезпеку, що необхідно перервати 
рух і терпляче чекати зміни погоди. Туман 
створює небезпечні дорожні умови. В аваріях 
під час туману беруть участь десятки авто-
мобілів, гинуть та отримують травми велика 
кількість людей.

Туман сильно зменшує зону видимості, 
сприяє обману зору, ускладнює орієнтування. 
Він спотворює сприйняття швидкості тран-
спортних засобів і відстань до предметів. Вам 
здається, що предмет далеко (наприклад, 
світло фар зустрічного автомобіля), а на-
справді він близько. Швидкість автомобіля вам 
здається маленькою, а насправді він рухається 
швидко. Туман спотворює забарвлення ко-
льору предмета, крім червоного. Тому сигнал 
світлофора червоний, щоб його добре було 
видно в будь-яку погоду. Червоні автомобілі 
вважаються менш небезпечними.

Туман впливає на психіку людини: погана 
видимість, постійна напруга, раптова поява 
з туману іншого транспортного засобу, який, 
здавалося, був далеко, викликають сильне 
нервове напруження у водія. Він нервує і до-
пускає невірні дії з управління автомобілем. 

Очі швидко втомлюються і знижують здатність 
водія реагувати на зміни дорожньої ситуації. 
Фари зовсім не освітлюють дорогу, їхнє світло 
тільки врізається в туман. У тумані можна по-
милитися при виборі дороги, орієнтири закриті 
туманом, перехресть не видно.

У тумані слід:
- зменшити швидкість руху, вона не повинна 

перевищувати половини відстані видимості в 
метрах. Так, при видимості 20 м вона повинна 
бути не більше 10 км/год;

- бути готовим зупинитися в межах тієї ви-
димості дороги;

- слід їхати при ближньому світлі фар, яке 
краще освітлює дорогу, ніж дальнє;

- при наявності протитуманних 
фар потрібно ввімкнути їх разом із 
ближнім світлом. Вони мають низь-
кий і широкий пучок світла жовтого 
кольору, який краще проникає крізь 
туман, ніж біле світло звичайних фар;

- задні протитуманні ліхтарі ввім-
кнути разом із габаритними вогнями;

- при запотіванні скла ввімкнути 
систему опалення та вентиляції салону, а 
також електрообігрівач заднього скла;

- при дуже сильному тумані можна нама-
гатися розглядати дорогу перед автомобілем, 
висунувши голову у відчинене вікно;

- для поліпшення видимості в тумані можна 
нахилитися над кермом і наблизити очі до пе-
реднього скла. Таке положення дуже втомлює, 
але періодично ним потрібно користуватися;

- орієнтуватися на дорозі також можна і 
за тротуаром, узбіччям, за суцільною білою 
лінією розмітки, що позначає край проїзної 
частини;

- вікно дверей водія краще тримати від-
чиненим і прислухатися до шуму інших тран-
спортних засобів;

- періодично використовувати звуковий 
сигнал, особливо на заміській дорозі.

У тумані не слід:
- наближатися дуже близько до автомобіля 

попереду;
- використовувати задні ліхтарі переднього 

автомобіля в якості орієнтира – у вас буде 
хибне уявлення про відстань і його швидкість;

- дивитися в одне місце перед автомобілем 
– очі швидко втомляться, будуть сльозитися 
і зір ослабне;

- намагатися обігнати транспорт – це ризи-
ковано і небезпечно.

Не стільки туман загрожує безпеці руху, 
скільки техніка вашого водіння, яку ви вико-
ристовуєте в умовах туману.

А.С. Треніна,
методист обласного

методичного кабінету
НМЦ ЦЗ та БЖД

Закарпатської області

ВОДІННЯ  В  УМОВАХ  НЕДОСТАТНЬОЇ  ВИДИМОСТІ

ЯСКРАВІ  ДОСЯГНЕННЯ  «РАЙДУГИ»

Фахівці МНС застерігають, попереджають…

Недостатня видимість розуміється як тимчасова ситу-
ація, викликана погодою або іншими явищами (туман, дощ, 
снігопад, хуртовина, сутінки, дим, пил, бризки води і бруду, 
сліпуче сонце), коли відстань, на якій даний об’єкт можливо 
відрізнити від фону, становить менше 300 метрів.

Ці погодні умови істотно впливають на безпеку дорож-
нього руху

Нещодавно Закарпатський обласний палац дитячої та 
юнацької творчості «ПАДІЮН» пережив справжній бум – 
тут одночасно проходили два конкурси: Міжнародний кон-
курс дитячої та юнацької хореографії «Яскрава країна» та 
«Падіюн-Євро-Данс». Яскраві костюми, репетиції, запальні 
танці, кінокамери, інтерв’ю – свято вирувало в кожному 
куточку палацу. Але хочеться навести об’єктив на тих, що 
вперше спробували взяти участь у подібних конкурсах – і 
зробили це дуже успішно. Мова про найменших вихованців 
ПАДІЮНу – дитячий музичний театр «Райдуга», яким керує 
педагог-методист Світлана Лутак

ДИТЯЧІ КОНКУРСИ


