
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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Міжнародний конкурс знавців 
української мови імені Пе-
тра Яцика, започаткований 

відомим меценатом, українським 
патріотом Петром Яциком, давно 
перетворився на справді народний 
рух, що утверджує безсмертя рідної 
мови, творчості, добра. Цього року 
конкурс стартував у Полтаві 9 листо-
пада, у День української писемності 
та мови.

12 грудня на базі Закарпатського 
інституту післядипломної педаго-
гічної освіти проведено ІІІ етап XVІ 
Міжнародного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика. 

Учасників конкурсу  привітали  
Ганна Сопкова, директор департа-
менту освіти і науки Закарпатської 
обласної державної адміністрації, 
Михайло Басараб, заступник ди-
ректора з науково-дослідної роботи 

та міжнародної діяльності Закар-
патського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, Петро Ходанич, 
голова журі конкурсу, доцент кафе-
дри суспільно-гуманітарної та етико-
естетичної освіти Закарпатського ін-
ституту післядипломної педагогічної 
освіти, письменник, представник Ліги 
українських меценатів, Тетяна Гнат-
кович, завідувач кабінету методики 
викладання суспільно-гуманітарних 
та художньо-естетичних дисциплін 
Закарпатського інституту післяди-
пломної педагогічної освіти.

У конкурсі взяли участь переможці 
ІІ етапу Міжнародного конкурсу зна-
вців української мови імені Петра 
Яцика: 132 учні 3-11 класів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів та 
ПТНЗ області, 14 студентів ВНЗ І-ІІ 
та ІІІ-ІV рівнів акредитації.

МІЖНАРОДНИЙ  КОНКУРС  ЗНАВЦІВ  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ
ІМЕНІ  ПЕТРА  ЯЦИКА

Минає 2015 рік, який приніс країні нові випробування, перемоги і втрати, на-
дії та сподівання. Крокуймо у Новий рік із чистими і мирними думками, новими 
прагненнями, добрими сподіваннями, вірою в серці.

У доленосний для нашої держави час нескореність і самовідданість нації, 
відродження української самобутності, воскресіння національного патріотизму, 
зміцнення обороноздатності потребують нашої допомоги та підтримки.

Шановні освітяни! У Ваших руках найдорожчий скарб – майбутня еліта Укра-
їни! Лише Ваша мудрість і теплота, професіоналізм та майстерність, творчість і 
самобутність допоможуть виховати справжніх патріотів, які будуватимуть неза-
лежну державу! Плекайте, навчайте, любіть, оберігайте ці унікальні перлинки! 

Нехай Новий рік подарує казкові миті, а маленький Ісусик зігріє всіх своєю 
любов’ю. Господнє благо-
словення у Різдвяну ніч зійде 
на кожну родину, домівки на-
повняться гомінким дитячим 
сміхом, радістю та щедрота-
ми! Гучна Різдвяна коляда 
нехай лунає у кожній хаті, 
сповіщаючи про народження 
Сина Божого, який сповнить 
наші серця надією на мирне 
небо над соборною та неза-
лежною Україною! 

Віншуємо Вам злагоду, 
достаток, добробут та любов 
у Новому році!

Христос рождається! Сла-
вімо його!

ІЗ  НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНИМИ  СВЯТАМИ,
КРАЯНИ!

Сотні дітей з усіх районів Закарпаття спільно з керівником краю Геннадієм 
Москалем та головою обласної ради Михайлом Рівісом сьогодні урочисто 
запалили вогні головної ялинки області.

На святкове дійство приїхали 450 дітей з усіх районів краю – діти-сироти та 
позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених та багатодітних родин. 
Для них протягом дня організували розважальну програму з переглядом вистави 
та святковим обідом, кульмінацією якої стало запалення вогнів на ялинці перед 
будівлею облдержадміністрації.

Відтак, під спільне гучне запрошення 
присутніх дерево засяяло вогнями.

Керівники краю привітали дітей з 
днем святого Миколая та прийдешніми 
новорічно-різдвяними святами. «Ба-
жаю вам у новому році, перш за все, 
мирного неба, здоров’я та достатку. Аби 
завжди збувалися всі ваші мрії», – при-
вітав присутніх Михайло Рівіс. Опісля 
для дітей продовжилися святкові роз-
ваги від артистів Закарпатського облас-
ного театру ляльок «Бавка». До слова, 
прикрашають головну ялинку області 
чотири сотні срібних та червоних куль 
розміром від п’ятнадцяти до тридцяти 
сантиметрів. Дерево також оздоблює 
двісті метрів гірлянд – понад півтори 
тисячі лампочок. Ялинка стоятиме на 
площі Народній традиційно до завер-
шення свят.

Прес-служба Закарпатської ОДА

НА ГОЛОВНІЙ ЯЛИНЦІ ЗАКАРПАТТЯ ЗАПАЛАЛИ ВОГНІ
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На початку грудня представники За-
карпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти на запрошення 
державного університету Матея Бела 
та центру підвищення кваліфікації 
педагогів із міста Банська Бистриця 
(Словаччина) зустрілися з керівниками 
та науково-педагогічними працівниками 
зазначених закладів. Вітаючи колег, 
проректор університету Катеріна Хован-
цова, доктор PhD, зауважила, що їхній 
виш відносно молодий, заснований 
1978 року, але на сьогоднішній день 
є одним з найкращих вищих навчаль-
них закладів не лише в Словацькій 
Республіці, а й у східно-європейській 
частині Євросоюзу. Доктор PhD Зюзана 
Другова, науково-педагогічні праців-
ники кафедр андрагогіки та педагогіки 
представили основні теми досліджень 
з андрагогіки та післядипломної педа-
гогічної освіти, які проводяться універ-
ситетом. 

Директор Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти Те-
тяна Палько ознайомила колег із осно-
вними напрямками розвитку системи 
післядипломної педагогічної освіти За-
карпаття в контексті європейського ви-
міру, стисло і коротко охарактеризувала 
концептуальні аспекти діяльності інсти-

туту, завдання та перспективи роботи, 
розповіла про основні напрями роботи 
кафедр та кабінетів, активізацію участі 
у міжнародних, всеукраїнських проектах 
із інноваційної тематики та міжнародної 
науково-дослідної і науково-методич-
ної співпраці з освітніми закладами 
європейських країн. Зокрема, під час 
зустрічі обговорювалися можливості 
проходження стажування науково-пе-
дагогічних працівників вищезгаданого 
вишу в Україні та, відповідно, праців-
ників Закарпатського ІППО в Словач-
чині, проведення спільних конференцій, 
семінарів із проблем післядипломної 
педагогічної освіти та освіти дорослих, 
викладання курсу «Українська мова» 
для студентів університету Матея Бела, 
особливості забезпечення освітніх по-
треб національних меншин Закарпаття, 
зокрема, словацької меншини. 

У роботі заходу взяли участь заступ-
ник директора ЗІППО з науково-дослід-
ної роботи та міжнародної діяльності 
Михайло Басараб та завідувач кабінету 
методики дошкільної, початкової та ін-
клюзивної освіти ЗІППО Наталія Гордуз.

Із метою налагодження тісної спів-
праці між освітніми установами двох 
сусідніх країн у 2016 році розробляти-
меться пакет документів.

7 – 11 грудня 2015 року в м.Кошице 
(Словаччина) проведено перший на-
уково-практичний семінар міжнарод-
ного українсько-словацького проекту 
«Інноваційні методи в освіті для під-

тримки партнерства – InovEduc». Цей 
проект реалізується Закарпатським 
інститутом післядипломної педагогіч-
ної освіти спільно з Пан-європейським 
університетом (Paneurópska vysoká 
škola, Братислава, Словацька Рес-
публіка) в рамках програми «SK08 
Транскордонне співробітництво», яка 
фінансується Норвезьким фінансовим 
механізмом та урядом Словацької 
Республіки.

Окрім ЗІППО організаторами се-
мінару були громадські організації – 
партнери проекту: Центр європейської 
політики (СЕР, Словаччина) та Агенція 
досліджень регіонального соціуму 
«Карпатія» (Україна).

У роботі семінару брали участь 
по 10 педагогічних працівників за-
гальноосвітніх навчальних закладів 
Закарпаття та Східної Словаччини, а 
також представники Закарпатського 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти, Кошицького та Пряшівського 
педагогічних методичних центрів 

(Словаччина).
Перед учасниками заходу з по-

відомленнями «Історичний розвиток 
Східної Словаччини та Закарпаття у 
часи існування Угорського Королівства 

(український та словацький погляди)», 
«Історичний розвиток Східної Сло-
ваччини та Закарпаття у ХХ столітті 
(український та словацький погляди)» 
виступили науковці обох країн. Про-
ведено практичні заняття: «Що б Ви 
хотіли, щоб вивчалося в навчальних 
закладах на Україні про Словаччину / у 
Словаччині про Україну?», «Спільні та 
відмінні риси регіонів Східної Словач-
чини та Закарпаття». У ході роботи об-
говорено плани підготовки методичних 
розробок та робочих зошитів для учнів 
з питань історії Східної Словаччини 
та Закарпаття, надано рекомендації 
до виконання відповідних домашніх 
завдань.

Учасники семінару ознайомилися з 
архітектурними пам’ятками м.Кошице, 
відвідали палац Борші (родинний має-
ток Ференца Ракоці ІІ), церкву у роман-
сько-готичному стилі с.Велика Трня.

Наступний семінар проекту запла-
новано провести в І кварталі 2016 року 
в м.Ужгород.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

СПІВПРАЦЯ
ЗІ  СЛОВАЦЬКИМИ  НАУКОВИМИ  ЗАКЛАДАМИ

ОСВІТА  ЗАКАРПАТТЯ
В  ЄВРОПЕЙСЬКОМУ  КОНТЕКCТІ

У Києві нещодавно за підтримки Асоціації 
керівників закладів освіти України «Від-
роджені гімназії України» та Інституту 

модернізації змісту освіти уже вкотре прове-
дено навчання «Google Apps for Education». 
Google Apps for Education – система без-
коштовних інструментів, що надає необхідні 
технології для освіти та дає змогу розгорнути 
й підтримувати інформаційно-освітнє серед-
овище навчального закладу. 

Відкрив зліт теплими побажаннями пре-
зидент Асоціації Ярослав Турянський. Робота 
розпочалася з семінару-тренінгу Google Apps 
for Education, в якому взяли участь близько 
100 педагогів України, а модераторами були 
представники Інституту модернізації змісту 
освіти Наталія Гущина, Антоніна Букач та 
Артем Герман. Мета тренінгу – розвивати 
навички у роботі з хмарними сервісами, фор-
мувати бачення перспектив розвитку власного 
навчального закладу через упровадження 
ІКТ-інновацій.

Наталія Гущина коротко ознайомила при-
сутніх з хмарним сервісом Google Apps, наго-
лосила на значимості впровадження новітніх 
технологій в організацію навчально-виховного 
процесу освітніх закладів та окреслила його 
переваги над стандартними формами роботи. 

Антоніна Букач та Артем Герман, виступа-
ючи у ролі тренерів, показали елементи прак-
тичного використання в роботі як особистого 
акаунта на Google, так і саме освітнього сер-

вісу для цілого закладу, детально зупинилися 
на перевагах у використанні інноваційного 
інструменту обміну, співпраці, контролю – 
Google Classroom. 

Працювали насичено, адже кожен учасник 
за допомогою свого пристрою та мережі Wi-Fi 
зміг попрактикуватися у хмарі Google Apps.

Після тренінгу учасники конференції по-
бували у Дарницькій СШ І-ІІІ ст. №309 м. Ки-
єва. Свою роботу школа представила з теми 
«Сучасні інноваційні технології національно-
патріотичного виховання в закладах освіти». 
«Школа безмежних можливостей» – такий 
девіз закладу, і це справді так. У цьому переко-
нали присутніх проведені й побачені майстер-
класи з багатьох предметів, творчі доробки 
педагогів та учнів. Національно-патріотичний 
дух спонукав працівників до створення музею 
національно-визвольних змагань на базі за-
кладу. Експонатами стали зброя, залишки 
речей солдатів, які загинули в АТО. 

Комп’ютерні технології рухаються вперед, 
тому освіта повинна теж іти у ногу з часом. 
Тільки так можна задовольнити потреби су-
часності.

У Закарпатсько-
му інституті післяди-
пломної педагогіч-
ної освіти відбувся 
ІІІ (обласний) етап 
Міжнародного мов-
но-літературного 
конкурсу учнівської 
та студентської мо-
лоді імені Т. Шев-
ченка. У конкурсі 
взяли участь 42 учні 
5–11 класів загаль-
ноосвітніх навчаль-
них закладів області, 15 учнів 
ПТНЗ і студентів ВНЗ І-ІІ та ІІІ-ІV 
рівнів акредитації. 57 творчо об-
дарованих учасників працювали 
над завданням, складеним для 
різних вікових категорій. 

Вітаючи учасників, завідувач 
кабінету методики викладання 
суспільно-гуманітарних та худож-
ньо-естетичних дисциплін, канди-
дат педагогічних наук Т. Гнаткович, 
наголосила, що бути учасником 
цього конкурсу – значить не тільки 
опанувати граматичні правила, а 
й бути патріотом, знати і любити 
історію українського народу, його 

мову, традиції, формувати у собі 
громадянина України. 

Голова журі, завідувач кафе-
дри педагогіки і психології ЗІППО 
Л.П. Ходанич наголосила, що 
участь у конкурсі – це не тільки 
засвідчення знання рідної мови, 
літературної спадщини великого 
Кобзаря, а й нагода висловити 
свої думки. Вона звернула увагу 
на його благородну мету – підне-
сення престижу рідної мови серед 
підростаючого покоління, вихо-
вання пошани до державної мови.

Журі відібрало кращі роботи 
для представлення на четвертий 
всеукраїнський етап.

ПІДНЕСЕННЯ  ПРЕСТИЖУ  РІДНОЇ  МОВИНАВЧАННЯ  З  GOOGLE
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НА КНИЖКОВУ ПОЛИЧКУ

Завідувача кафедри педагогіки та психо-
логії Закарпатського ІППО доцента Лідію 
Петрівну Ходанич знають у початковій 

школі як поетесу, яка виступає під літературним 
ім’ям Лідія Повх. 

На зустрічі з читачами-третьокласниками, яка відбу-
лася в Ужгородській 
загальноосвітній 
школі №15, Лідія 
Петрівна презен-
тувала свою нову, 
уже чотирнадцяту, 
книжку, яка щойно 
побачила світ у 
Всеукраїнському 
державному ви-
давництві «Карпа-
ти» на замовлення 
Державного комі-
тету телебачення 
і радіомовлення 
України за програ-
мою «Українська 
книга». Художнє 
оформлення цього 

видання виконав викладач Закарпатського художнього 
інституту Михайло Ходанич. В ілюструванні використа-
но дипломну роботу студентки Закарпатського худож-
нього інституту Олени Семенець (керівник – кандидат 
мистецтвознавства, доцент Одарка Долгош). 

«Як цуценя сніжинки ловило» – така назва нового 
видання, яке складають веселі вірші та серйозні, май-
же філософські, проте дуже дитячі оповіді про рідний 
край, життя дітей і світ природи, про різне сприйняття 
подій людьми. 

Учні добре підготувались до зустрічі, вивчили 
напам’ять десятки творів письменниці, перечитали 
її книжки, задавали багато питань. А ще почули про 
те, як важливо читати і любити свій рідний край, по-
справжньому дружити, шанувати старших, сприймати 
світ з цікавістю та радістю.

Книжка Лідії Повх «Як цуценя сніжинки ловило» на 
засіданні ради Закарпатської організації Національної 
спілки письменників України визнана кращим видан-
ням для дітей, що вийшло на Закарпатті 2015 року, 
і висунута на здобуття обласної літературної премії 
ім. Ф. Потушняка.

У Закарпатській обласній бі-
бліотеці для дітей та юна-
цтва відбулася презентація 

нової книги Олександра Гавроша 
«Різдвяний песик». Автор у своєму 
доробку має низку дитячих творів.

Захід відвідали вихователі груп 
продовженого дня навчальних за-
кладів, слухачі курсів підвищення 
кваліфікації Закарпатського інсти-
туту післядипломної педагогічної 
освіти. На зустріч були запрошені 
третьокласники Ужгородської за-
гальноосвітньої школи №15, у якій 
свого часу навчався О. Гаврош. 

Заступник директора бібліотеки 
І.М. Хмара розповіла про творчу 
біографію Олександра Гавроша, 
в якій помітне місце зайняла літе-

ратура для ді-
тей. «Різдвяний 
песик» – сьома 
книга, адресова-
на малим чита-
чам, хоча, автор 
впевнений, за-
цікавить вона і 
дорослих.

В оповіданні 
вгадується за-
карпатське міс-
течко, де на дру-
гий день після 
Різдва з трьома 
друзями-коляд-
никами починають траплятися 
дуже незвичайні пригоди. У Песика 
– головного героя оповідання – є 
реальний вуличний прототип, ко-
трий якось і справді супроводжував 
письменника в різдвяні дні дорогою 

до творчої майстерні.
За словами автора, оповідання 

має на меті допомогти дітям збе-
регти любов до народних традицій, 
серед яких чи не найясравішим є 
святкування Різдва.

«РІЗДВЯНИЙ  ПЕСИК»

У грудні у рамках курсів підвищення ква-
ліфікації пройшла серія тренінгів від 
міжнародного освітньо-методичного 

центру PEARSON-DINTERNAL, волонтерів 
Корпусу Миру США Пеггі Волтон та Ларрі 
Раферті для вчителів англійської мови. 

Воркшопи мали суто практичне спря-
мування на основі використання сучасних 
автентичних НМК, рекомендованих Мініс-
терством освіти і науки України. Захід став 
продовженням співпраці між Корпусом Миру 
США в Україні, видавництвом PEARSON-
DINTERNAL та Закарпатським інститутом 
післядипломної педагогічної освіти у сфері 
впровадження новітніх освітніх та екзаме-
наційних технологій на уроках англійської 
мови.

PEARSON-DINTERNAL

«Музика надихає весь світ,
постачає душу крилами, 

 сприяє польоту уяви; 
музика надає життя і весело-

щі всьому існуючому ... 
 Її можна назвати

втіленням всього…» 

Платон

У системі підготовки вчителя важ-
ливе місце належить педагогіч-
ній практиці, яка є сполучною 

ланкою між теоретичним навчанням 

учителів та їхньою самостійною ро-
ботою в загальноосвітніх навчальних 
закладах, допомагає в подальшій 
професійній діяльності.

За період здійснення підвищення 
кваліфікації та комплексної освітньої 
підготовки педагогічних працівників 
у Закарпатському інституті після-
дипломної педагогічної освіти слу-
хачі курсів з художньо-естетичних 
дисциплін проходять дві педагогічні 
практики: з музичного та образотвор-
чого мистецтва. Цього разу слухачам 
курсів гостинно відкрили двері ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №1 ім. О.С. Пушкіна та 
№ 6 м. Мукачева. 

Під час педагогічної практики 
слухачі курсів з художньо-естетичних 
дисциплін ознайомилися з плану-
ванням роботи вчителів музичного 
та образотворчого мистецтва Еріки 
Маріян, заступника директора з ви-
ховної роботи, учителя-методиста 
музичного мистецтва та худож-
ньої культури ЗОШ І-ІІІ ст. №6 та 
Лариси Папіш, старшого вчителя 
образотворчого мистецтва та ху-
дожньої культури ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
ім. О.С. Пушкіна, автора підручника 
«Образотворче мистецтво: 7 клас» 
та посібника «Мій конспект» (до під-
ручника «Образотворче мистецтво: 
7 клас»). 

Цікаво та незвично проведені 
педагогами-практиками уроки, ори-
гінальні майстер-класи подарували 
вчителям незабутні моменти. Поба-
чивши багато цікавого та корисного, 
наголосивши на тісній співпраці вчи-
теля з дитячою аудиторією, учителі 
також звернули увагу на навчаль-
но-методичну й виховну значимість 
проведених заходів. Сподіваємося, 
що така форма роботи спонукатиме 
вчителів до подальшого професій-
ного вдосконалення, розвиватиме 
творчість та креативність.

Марія Жабляк,
старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарної 
та етико-естетичної освіти 

ЗІППО 

ТВОРЧІСТЬ І КРЕАТИВНІСТЬ — ЗАПОРУКА УСПІХУ 

МАЛЕЧІ  НА  ЗАМІТКУ На базі ЗІППО відбулася нарада з відпо-
відальними за ЗНО в районі(місті) за участю 
представника ІФРЦОЯО Івана Любінця з ак-
туальних питань підготовки до ЗНО – 2016.

Іван Любінець звернув увагу присутніх на 
особливості цьогорічного зовнішнього не-
залежного оцінювання: кожен учасник ЗНО 
матиме право скласти не більше чотирьох 
тестувань; у 2016 році не використовувати-
муться тести поглибленого рівня складності; 
оголошення результатів ЗНО, які зарахову-
ються як ДПА (українська мова і література, 
математика, історія України) – до 26 травня; 
з російської мови, іноземних мов, біології – 
до 18 червня; з фізики, географії, хімії – до 
26 червня; випускник ЗНЗ має право скласти 
сертифікаційну роботу і з історії України, і з 
математики, але результат лише однієї із 
них буде зарахований як ДПА. Планується, 
що під час реєстрації випускник матиме 
можливість обрати, результат якої сертифі-
каційної роботи буде зарахований йому як 
ДПА; учасники ЗНО, які отримують результат 
«НЕ склав» з української мови і літератури, 
не допускатимуться до проходження ЗНО з 
інших навчальних предметів у червні-липні.

Реєстрація на пробне тестування про-
ходитиме з 5 по 30 січня 2016 року, а саме: 
02.04 2016 – українська мова і література; 
09.04.2016 – решта предметів. 

Вартість пробного тестування з одного 
предмета – 111 грн. 

Реєстрація осіб для проходження зовніш-
нього незалежного оцінювання триватиме з 
1 лютого по 4 березня 2016 року. 

Внесення змін до реєстраційних даних 
можна здійснити з 05 по 18 березня 2016 
року.

Також обговорювалися питання порядку 
залучення педагогiчних, наукових, науково-
педагогiчних працiвникiв та iнших фахiвцiв 
до проведення зовнiшнього незалежного 
оцінювання.

Підготовка до ЗНО — 2016
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ВІСТІ ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ

«Духовне життя дитини
повноцінне лише тоді, 

коли вона живе у світі гри, казки, 
музики, фантазії, творчості. 

Без цього вона –
засушена квітка» 

В. Сухомлинський

Для сучасного суспільства проблема 
формування духовності особливо 
актуальна. Відчуженість від куль-

тури, знецінення престижу освіченості 
та інтелектуальної діяльності, заниження 
моральних критеріїв своєї та чужої по-
ведінки складають невирішені проблеми 
при формуванні життєвої позиції підрос-
таючого покоління. Саме з огляду на 
дану проблему нещодавно у Заломській 
ЗОШ І-ІІ ступенів пройшов зональний 
семінар учителів художньо-естетично-
го циклу «Сучасні методи організації 
навчально-пізнавальної діяльності на 
уроках художньо-естетичного циклу як 
засіб формування духовного світу осо-
бистості».

Захід організовано методистом ра-
йонного методичного кабінету відділу 
освіти Хустської райдержадміністра-
ції О. Андьол та головою районного 
методоб’єднання вчителів художньо-ес-
тетичного циклу М. Химишинець з участю 
вчителів музичного та образотворчого 
мистецтва району, адміністрації та педа-
гогів навчального закладу. 

Робота семінару розпочалася з рубри-
ки «Давайте познайомимось». Директор 
Заломської ЗОШ І-ІІ ст. О. Мигалко пре-
зентувала роботу школи, розповіла про 
шкільні будні й свята, про досягнення і 

проблеми педагогічного колективу. Гості 
переглянули відеопрезентацію «Школа 
– не комора знань, а джерело успіху».

«Вузлики теорії» – таку назву мав на-
ступний етап семінару, упродовж якого 
методист РМК О. Андьол виступила з 
теоретичним обґрунтуванням згаданої 
теми. Вона наголосила, що могутнім 
засобом виховання духовності є мисте-
цтво, яке відображає в художньому об-
разі принципово новий рівень дійсності, 

виступає як універсальний засіб бачення 
світу очима іншої людини, перетворення 
зовнішніх культурних сенсів у духовний 
світ особистості. Олена Юріївна озна-
йомила учасників заходу із найбільш 
ефективними методами та формами 
організації навчально-пізнавальної ді-
яльності, які сприяють формуванню 
духовного світу особистості. 

У рамках семінару вчителем образот-

ворчого мистецтва Г. Ожоганич проводив-
ся майстер-клас «Оберегова символіка 
писанкарства. Виготовлення писанок». 
Усі присутні поринули у захоплюючий 
світ писанкарства, ознайомились із ви-
дами писанок, символікою зображень і 

кольорів, видами барвників та найві-
домішими в Україні музеями писанок. 
Ганна Іванівна показала учням та 
учасникам семінару різні техніки та їх 
застосування. Техніка «мармуруван-
ня» виявилась найбільш цікавою та 
оригінальною. Учням пропонувалося 

зробити власну писанку. На завершення 
майстер-класу виготовлена заздалегідь 
із дерева «Богиня – берегиня» була при-
крашена власними учнівськими вироба-
ми – писанками із найрізноманітнішою 
символікою. 

У прекрасний і незабутній світ му-
зичного мистецтва запросила присутніх 
учитель Ольга Грицик. Відкритий урок у 

5 класі (Тема «Народні танці. Український 
танець «Гопак». М. Мусоргський «Гопак» 
з опери «Сорочинський ярмарок» (сприй-
мання). Робота над піснею «Чарівний 
смичок») зумів запалити у дитячих серцях 
вогник цікавості та захоплення народни-
ми танцями «Гопак», «Козачок», «Аркан», 
цікавою розповіддю про життя і творчість 
М. Мусоргського; викликати насолоду від 
неперевершеної опери «Сорочинський 
ярмарок». Різноманітні методи і прийо-
ми допомагали учням сприймати новий 
матеріал, аналізувати, доповнювати, 
творчо мислити. 

Згодом відкрили «скриньку педагогіч-
них ідей», де учасники семінару вислови-
ли свої думки щодо відвіданих уроку та 
майстер-класу, ділилися досвідом із пи-
тань організації навчально-пізнавальної 
діяльності на уроках образотворчого та 
музичного мистецтва, художньої культу-
ри. Творчою групою вироблено методичні 
рекомендації та пропозиції для вчителів 
художньо-естетичного циклу району.

Час пролетів непомітно. Кожен із учас-
ників семінару отримав «Рюкзачок», в 
який поклав «вузлики теорії», «вернісаж 
думок» та «скриньку із педагогічними 
ідеями». Педагоги району вкотре пере-
коналися, що вчитель – творець, який 
гармонійно поєднує ремесло і креатив-
ність: нестандартність роботи, артистизм, 
поетичність мови, талант у спілкуванні 
з дітьми, відповідальність за розвиток 
духовності молодого покоління.

Н. Якубець, 
заступник директора

з виховної роботи
Заломської ЗОШ І-ІІ ст.

МИСТЕЦТВО  ЯК  ЗАСІБ
ДУХОВНОГО  СТАНОВЛЕННЯ

Важливою характерис-
тикою професійної 
діяльності педагогів 

позашкільних навчальних 
закладів, що визначає не 
лише рівень організації а й 
ефективність навчально-
виховної роботи, є їхня про-
фесійна компетентність.

Професіоналізм педагога 
полягає в єдності теоретичної 
та практичної готовності до 
здійснення позашкільної на-
вчально-творчої діяльності, 
спрямованої на постійне вдо-
сконалення педагогічної майстерності.

Професійно-педагогічна компе-
тентність керівника гурткової роботи 
має кілька складових, серед яких 
основними є фахова (загально-пе-
дагогічна, профільно-педагогічна, 
психолого-педагогічна, методична, 
здоров’язбережувальна) комуніка-
тивна компетентність, а також ком-
петентність щодо саморозвитку та 
самоосвіти.

Педагогічних працівників позашкіл-
ля (керівників гуртків) майже не готує 
жоден із вишів, саме тому адміністра-
ція Хустської райСЮТ проводить різні 
методичні семінари, семінари-практи-
куми, майстер-класи для педагогічних 
працівників.

З метою якісної підготовки до зма-
гань з техніки пішохідного туризму в 
залах для молодих керівників гуртків 
та суддів змагань у листопаді на базі 
спортивного залу Боронявської ЗОШ 
І-ІІІ ст. методистом Іриною Баняс про-
ведено семінар-практикум та майстер-
клас з техніки пішохідного туризму у 
залах. 

Майстер-клас це – сучасна форма 
організації навчального семінару-тре-

нінгу, який проводять фахівці. Під час 
майстер-класу є можливість перейняти 
досвід, навчитися без спеціальної під-
готовки самостійно зробити те саме, 
що і досвідчений керівник гуртка.

Участь керівників гуртків у майстер-
класах дозволяє молодим керівникам 
гуртків засвоїти теоретичні знання та 
оволодіти практичними вміннями з по-
будови технічних етапів на дистанціях 
змагань з пішохідного туризму. Оволо-
діння цими знаннями дає можливість 
керівникам гуртків набути якісних прак-
тичних навичок та використовувати їх 
у своїй гуртковій роботі. Організаторам 
змагань вони допомагають ефективно 
будувати туристсько-спортивні спору-
ди при проведенні змагань з пішохід-
ного туризму, дозволяють суддям на 
технічних етапах швидко та ефективно 
оцінювати дії учасників змагань під 
час подолання технічних етапів на 
спортивних дистанціях з пішохідного 
туризму.

Наталія Палчей,
заступник директора

з навчально-виховної роботи 
Хустської районної

Станції юних туристів 

Серед важливих педагогічних за-
вдань, які поставило життя перед 
сучасною школою, є розробка 

нових педагогічних ідей та підходів до 
навчально-виховного процесу, в центрі 
яких – особистість дитини з її потребами, 
інтересами та життєвими проблемами, її 
всебічний розвиток. Учитель трудового 
навчання – це людина, яка віддає юному 
поколінню не лише свої знання, досвід, 
вміння, але й частинку своєї душі. У цьому 
переконалися учасники семінару-практику-
му «Організація пізнавального спілкування 
на уроках трудового навчання», який від-
бувся нещодавно на базі Золотарівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, що на Хустщині.

Семінар розпочався презентацією Зо-
лотарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, під час 
якої Антон Довганич, директор школи, 
ознайомив присутніх з родзинками та до-
сягненнями навчального закладу. 

Учасники семінару відвідали урок трудо-
вого навчання у 7 класі «В’язання гачком. 
Вибір виробу для виготовлення». Тетяна 
Ковач, учитель трудового навчання, своїм 
щирим та теплим словом пробуджує перші 
паростки знань, розкриває неоціненний 
скарб маленьких дитячих душ, надихає 
своєю майстерністю на постійне вдоскона-
лення та пошук нових шляхів до вирішення 
життєвих та ситуативних моментів. 

Змістовний майстер-клас «Формування 

практичних навичок на уроках трудового 
навчання» провела Наталія Серкез, учи-
тель трудового навчання Копашнівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Педагоги з цікавістю по-
ринули в атмосферу творчої праці, вигото-
вивши витинанку-складанку «Голуб миру».

Віра Браїла, методист РМК, звернула 
увагу присутніх на те, що трудове на-
вчання – це одна з найбільш інтегрованих 
дисциплін. У сучасних умовах, щоб заціка-
вити учня, необхідно використовувати нові, 
інтенсивні методи і форми передачі знань, 
застосовувати новітні освітні технології, 
які направлені на розвиток індивідуальних 
нахилів і творчих здібностей учнів, прак-
тичного їх використання, набуття життєво 
необхідних загальнотрудових компетенцій, 
формування пізнавальної самостійної ді-
яльності.

Учасники семінару переконані, що 
оптимальне поєднання сучасних методів і 
прийомів роботи, залучення учнів до різних 
форм практичної і дослідницької діяльнос-
ті, комплексне використання педагогічних 
засобів сприяють активному процесу піз-
нання і самовдосконалення. 

Наталія Серкез, 
учитель трудового навчання 

Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст.

МАЙСТЕР-КЛАС  ІЗ  ТЕХНІКИ
ПІШОХІДНОГО  ТУРИЗМУ  В  ЗАЛАХ

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ  УЧИТЕЛІВ
ТРУДОВОГО  НАВЧАННЯ
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На семінар-практикум у Ве-
ликобичківській ЗОШ І-ІІІ 
ст. №2 зібралися вчителі 

української мови і літератури, 
щоб розглянути питання «Форму-
вання творчої особистості учня 
через поєднання традиційних і 
новітніх технологій навчання».

Мовленнєвий розвиток шко-
лярів – одна з центральних про-
блем у сучасній школі. Вивчення 
мови орієнтовано на вирішення 
таких актуальних завдань, як 
мовний, емоційно-моральний та 
інтелектуальний розвиток. Успіх 
у розвитку мовлення школярів 
(усного та писемного) визначає 
й результативність засвоєння 
інших шкільних дисциплін, ство-
рює передумови для активної й 
осмисленої участі в суспільному 
житті, забезпечує дітей необхід-
ними в особистому житті нави-
чками мовного поводження, куль-
турою мовного розвитку.

Письмова форма монологіч-
ного мовлення найважча. Вона 
розгорнута й нормативна, викли-
кає багато труднощів при прак-
тичній реалізації вчителями під 
час уроків розвитку мовлення. 
Саме тому Л.О. Ільчук змоделю-
вала та провела урок української 
мови в 11-А класі «Створення 
власних висловлювань. Твір на 
морально-етичну тему у публі-
цистичному стилі», де показала 
систему роботи з підготовки до 

написання твору, враховуючи всі 
його структурні елементи. Учи-
тель за допомогою традиційних 
(бесіда, виконання вправ, робота 
з текстом тощо) та інноваційних 
методів (робота в групах) показа-
ла, як працювати над формулю-
ванням тези, добором аргументів 
з історії, художньої літератури, 
власного життя, переконливо 
наводити приклади, логічно і по-
слідовно їх викладати та робити 
висновки. Учні наводили зразки 
власних творів, працювали над 
виробленням орфографічної та 
пунктуаційної грамотності. Тема 
любові активізувала школярів, 
адже була актуальною саме для 
їхнього віку та сучасних подій. 
Підсумок уроку був також оригі-
нальним, адже оцінювання робіт, 
написаних на уроці, одразу в усіх 
учнів провести неможливо. Але й 
цей етап посильний, якщо підійти 
до нього творчо: школярі давали 
собі «самооцінку з умовою», тоб-
то виставлення її лише після під-
твердження вчительської пере-
вірки, висловлювалися з приводу 
виконання на уроці завдань, ро-
блячи висновки про те, які з них 
виявилися для них простими, а 
які викликали труднощі та стиму-
люватимуть обов’язково попра-
цювати над своїми недоліками. 

На уроці Лілія Олексіївна як 
людина творча, ініціативна і на-
полеглива використала й пока-

зала свій досвід щодо підготовки 
школярів до творчого завдання 
ЗНО з української мови, адже 
неодноразово брала участь у пе-
ревірці робіт учасників незалеж-
ного оцінювання в м. Ужгород як 
старший екзаменатор.

Продовженням семінару 
став нетрадиційний урок укра-
їнської літератури в 10-Б класі 
«Іван Франко. Поетична збірка 
«Зів’яле листя». Любовна тема 
у творчості поета, автобіографіч-
ність», який презентувала М.В. 
Телегазій. Здавалося б, що но-
вого можна сказати про інтимну 
лірику І. Франка? Проте вчитель 
змогла зі звичайного уроку ви-

вчення поезій про кохання ство-
рити свято зустрічі юного читача 
з письменником, з художнім сло-
вом, із прекрасним. Велику роль 
у цьому відіграло влучне поетич-
не слово Мар’яни Василівни, яка 
налаштувала учнів на емоційне 
сприйняття віршів. Учні вислов-
лювали думки про ліричного ге-

роя збірки, міркували з приводу 
поставлених проблем, працю-
вали над літературознавчими 
термінами. Вразили присутніх 
неабиякі акторські здібності де-
сятикласників, які на якусь мить 
перенесли присутніх у львівську 
кав’ярню часів І. Франка, а також 
інтерпретація вірша у І. Франка 
у сучасній пісні «Чого являєшся 
мені у сні» у виконанні Вікторії 
Ткач.

Учасники семінару відвідали 
позакласний захід «Кращої, ніж 
рідна, мови не буває», розро-
блений молодими спеціаліста-
ми, учителями української мови 
та літератури О.Ю. Змикало 

та М.В. Дорофєєвою, який під-
креслив значення рідної мови в 
житті людини. Гості свята були 
вражені творчими здібностями 
учнів школи, зокрема їхньою ак-
торською майстерністю під час 
інсценізації уривку з п’єси «Мина 
Мазайло» М. Куліша на сучасний 
лад. Фінальна пісня про Україну 

і подаровані гостям символічні 
голуби вкотре підтвердили, що 
у Великобичківській ЗОШ І-ІІІ ст. 
№2 надійне і творче підростаюче 
покоління.

Директор школи В.Й. Попта-
нич презентував досвід роботи 
словесників Великобичківської 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та їхні здобутки 
у формі портфоліо, наголосивши 
на тому, що всі вони – колишні 
випускники цього навчального 
закладу. 

При обговоренні відвіданих 
заходів слова вдячності висло-
вили вчителі-словесники В.В. 
Пластун, В.В. Гоголіна, М.І. Лен-
дєл, Л.М. Чаус, О.М. Бешота, під-
креслюючи вагомий внесок таких 
творчих особистостей, які пра-
цюють у звичайній школі, щоден-
но віддаючи частинку свого сер-
ця і тепло душі учнівській молоді. 

Підбиваючи підсумки семіна-
ру, методист управління освіти 
Т.М. Федосенко зауважила, що 
вчителі Великобичківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 2 показали учасникам 
семінару високий методичний 
рівень роботи над реалізацією 
проблеми формування творчої 
особистості, висловила щиру 
вдячність педколективу та ад-
міністрації школи за можливість 
ознайомитися з творчою лабо-
раторією вчителів-словесників. 
А учитель Л.О. Ільчук запропону-
вала узагальнити досвід роботи 
в методичний посібник та атесту-
ватися на присвоєння педагогіч-
ного звання «учитель-методист».

Г.В. Калинська, 
голова РМО вчителів

української мови
та літератури,

Рахівський р-н

ВІСТІ  РАЙОНІВ

ТВОРЧИЙ  ПІДХІД  ДО  НАВЧАННЯБути вчителем у сучасній школі – це велика відповідаль-
ність і титанічна праця, особливо для словесників. Час 
вимагає від них не просто навчити школярів грамотного 
письма, а й створити передумови успішності майбутньо-
го кожної дитини. Адже від того, яких результатів досягне 
учень при складанні іспитів у формі ЗНО, залежатиме його 
можливість здобути обрану професію. ДПА з української 
мови і літератури є обов’язковою для кожного випускника 
школи. Ось чому вчителі-філологи докладають максимум 
зусиль для того, щоб учень зміг отримати якісні знання з 
предметів

На базі Видричанської ЗОШ І-ІІІ ст., що на Рахівщині, 
відбулося чергове заняття Школи молодого сло-
весника «Шлях до майстерності». Його керівник – 

методист РМК управління освіти молоді та спорту Те-
тяна Федосенко організувала роботу з молодими учите-
лями української мови і літератури так, щоб із колишньо-
го студента-випускника початкуючий учитель постав 
перед своїми учнями як неповторна індивідуальність, но-
сій національної духовності, людина широких інтересів, 
глибоких знань, людина мудра, що мимоволі приваблює і 
веде за собою інших. 

Вдало організовані форми інтерактивного навчального 
спілкування стали ефективним шляхом подолання труднощів, 
пов’язаних із різним темпом навчання, рівнем розвитку дітей. 
Молоді вчителі вчилися впроваджувати в практику перспективні 
освітні технології. Зокрема, проведення гри «Долоньки», вправи 
«Діалог двох колежанок», використання прийомів гронування 
«Запорука успіху вчителя», «Фундамент», «Побажання на май-
бутнє» сприяли формуванню основ педагогічної майстерності, 
уміння володіти собою, спілкуватися з учнями, розв’язувати пе-
дагогічні завдання, дали змогу кожному молодому спеціалісту 
максимально реалізувати свої можливості. 

Учитель народжується від учителя. Праця в групах дозволи-
ла колективу молодих словесників узгоджувати свої методичні, 
психологічні й педагогічні позиції, зміцнила товариські зв’язки 
між колегами. Такі заняття роблять молодого початківця воло-
дарем секретів майстерності, накопичених поколіннями наших 
педагогів.

Щоб краще пізнати дитячий світ, молоді вчителі виступали 
в ролі учнів, виконували ті завдання, які часто ставлять своїм 
вихованцям. Проведений практикум «Написання власного ви-
словлення про мову» дав змогу реалізувати творчі можливості 
молодих фахівців, роботу яких оцінювали «експерти» – досвід-
чені вчителі української мови і літератури школи. Такі заняття 
спонукають сучасного молодого вчителя досконало володіти 
методикою викладання, вміти планувати свою практичну діяль-
ність враховуючи основні вимоги до сучасного уроку. В. Сухом-
линський писав: «Творчість, майстерність, досконалість – це, 
насамперед, наполеглива праця». Саме наполегливою працею 
методист РМК може сприяти постійному творчому зростанню 
молодих педагогів; формуванню їхньої педагогічної майстер-

ності; вмінню правильно обирати форми, методи і засоби на-
вчання. Молоді колеги отримали і домашнє завдання – підготу-
вати презентаційний меседж «Мої досягнення». 

Розроблені Тетяною Федосенко методичні рекомендації 
«Поради молодому вчителеві і не тільки…» допоможуть учи-
телям пам’ятати свої обов’язки перед учнями, батьками, сус-
пільством; працювати «за заповідями педагогіки», знати чому 
«слід навчитися», а також тримати на самоконтролі «важливі 
моменти для виконання на «автоматі», займатися самоосвітою, 
керуватися рекомендаціями «підготовки до уроку», дотриму-
ватись «учительської моди в межах дрес-коду». Невід’ємною 
складовою семінару був позакласний захід «Мужай, прекрасна 
наша мово…», який підготувала педагог-організатор, майстер 
своєї справи Романа Янюк. 

Хлібом-сіллю на вишитому рушнику зустрічали гостей учні. 
Дійство відбувалося в «українській світлиці», господинею якої 
була М. Которага. Монтаж про мову змінювали пісні, інсценіза-
ції. У жартівливому тоні відтворено уривок із твору П. Котлярев-
ського «Наталка Полтавка». Артистизм, характер українського 
народу показали учні С. Мільчевич у ролі Возного, М. Зінич у 
ролі Виборного, В. Зварич у ролі Петра, Н. Юрак у ролі Наталки. 

На семінарі панувала дружня й душевна атмосфера. Тому 
із впевненістю можна сказати, що у серце увійде лише те, що 
йде від серця.

Д.В. Зварич, 
заступник директора

з навчально-виховної роботи 
Видричанської ЗОШ І-ІІІ ст.,

Рахівський р-н

У Виноградівській ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 7 проходив Тиждень початкових 
класів. У цей період кожен класний 

кабінет початкової школи був схожим на 
вулик, де плідно та згуртовано працюва-
ли вчителі та учні. 

Основним завданням, яке ставили 
перед собою ми, учителі, було, насампе-
ред, створення у навчально-виховному 
процесі атмосфери успіху, яка сприяє 
розвитку особистості дитини, розкриттю 
унікальних здібностей вихованців, від-
чуття радості за свої досягнення, віри у 
власні сили, наполегливості у подоланні 
труднощів.

«Кожен учень нашої школи таланови-
тий по-своєму!» – девіз, який супрово-
джує нас повсякчас.

У рамках тижня проводилися: відкри-
тий урок-подорож з математики в 3 класі; 
інсценівки казок «Ріпка» (1 клас), «Зай-
чикова хатка» (2 клас); виховний захід 
«Веселий ярмарок» (3-4 класи); конкурс-
гра «Я люблю Україну» (4 клас).

ТИЖДЕНЬ
ПОЧАТКОВИХ  КЛАСІВ

КЕРУВАТИ  —  ЗНАЧИТЬ
ВЕСТИ  ЛЮДЕЙ  ДО  УСПІХУ
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(Пісня «Доброти свіча» 
(відео)

Учень 1:
Ми зібралися у школі 
В нашім гарнім,

добрім колі,
В нашій радісній родині, 
Бо велике свято нині.
Учень 2: 
Сніги покрили поля і доли,
Інеєм блищать і ліс, і гори
Іде до нас

крізь нивий доли
Святий угодник Миколай.
Учень 3:
І приходить він до нас
Перед Новим Роком – 
Добрим, щедрим і багатим
Пресвятим пророком. 
Учень 4:
Святий наш,

добрий Миколаю,
На тебе ждемо вже давно,
Що ти нам даш,

про це не знаєм,
Та просимо тебе одно: 
Учень 5:
Ти нашим родичам

дай сили,
Щоб виховати нас могли,
Щоб тої втіхи ще дожили,
Що доросли їх діточки.
Учень 6:
А всьому нашому народу
Ти добру долю принеси, 
Усяке зло й лиху пригоду
Від України відверни.
Учень 7:
А нам в здоров’ї

дай зростати, 
Завзяття й сили

нам надай, 
Щоб ми з руїн

могли підняти 
І звеселити рідний край.
(Пісня «Святий Миколай» 

– сл. Л. Дубас, муз. А. Комлі-
кова (відеопрезентація)

(Виходять два великі Ан-
гели)

Учень 1:
Любі хлопчики й дівчата,
Вас вітають ангелята!
Святий, щедрий Миколай 

Йде щороку в рідний край,
В кожну хату, в кожен дім
І несе дарунки всім.
Учень 2:
Що він несе

в своїй торбині?
Багато гарних забавок 
Несе чемненькій

він дитині,
А для нечемних –

жмут різок.
Учень 1:
За ним спішаться

ангелята, 
Тримають книги у руках, 
Що, де, кому з вас

треба дати,
Усе записано в книжках.
Учень 2:
Ох, я втомився. 
Ця книжка така товста,

що крила відпадають.
Учень 1:

Так, деякі діти до остан-
нього дня посилали Святому 
Миколаю листи і навіть теле-
грами. Усі пишуть, що чемні.

Учень 2:
У одній книжці –

добрі діла (тоненька)
А в отій – гріхи,

грішки й усякі збитки.
Учень 1:
То це я гріхи ношу? Недар-

ма ж моя ноша така тяжка, 
що я вже двічі з неба впав. 

Але тут щось не так: не може 
бути, щоб наші українські 
діти були нечемні. Дивись, 
скільки у нас добрих дітей, 
а нечемних мало. Давайте, 
діти, доведемо, що ми ви-
ховані і чемні. Я буду казати 
речення, якщо ви згодні, то 
відповідайте хором: «це все 
я, це все я, це компанія моя».

- Хто співає, веселиться і 
роботи не боїться?

- Хто із вас, скажіть ли-
шень, знає віршів і пісень?

- Хто пройти ладен пів-
світу, Миколая щоб зустріти?

Учень 2:
Ну, це вже по-справжньому 

виховані діти.
Так і запишемо у книгу до-

брих справ.
Учень 1:
 Добре вже, добре, ходімо 

ж закінчувати свою роботу.
(Під музику виходять малі 

Ангелята)
Ангел 1:
Ніч розкрила чорні крила,
Землю в темряву сповила, 
Сніг засипав всі дороги, 
І поля, і перелоги.
Ангел 2:
Ані сліду не видати,

ні стежиночки до хати.
Як же Миколай святий

знайде стежку до дітей?

(Звучить шум вітру. Вбі-
гає вітер з віником)

Вітер: 
Не турбуйтесь, слуги Божі,
Вітер радо вам поможе.
Гляньте, ось я віник маю –
Всі шляхи позамітаю,
Брами всі повідчиняю 

Я Святому Миколаю!
(Замітає. Ангели присві-

чують)

Ангел 3:
От спасибі, Вітре-брате!
Гарно вмієш замітати.
Може б ти ще допоміг, 
Щоб світити місяць міг!?
В темну ніч

їзда тривожна, –
Заблудити легко можна.
Вітер: 
Добре, я під небо злину,
Сіру птаху з нього скину.
Вийде місяць з-поза хмар,
Ясний витягне ліхтар
І всі шляхи осяє
Святому Миколаю.
Ангел 4:
Гляньте, місяць

в небі світить!
Вже чекають чемні діти
На Святого Миколая
Ми йому на зустріч йдем, 
В кожну хату заведем.
(Танець. Вибігають два 

чортики (під музику)

Чорт 1: 
Ой, холодна тут зима… 
В пеклі ж холоду нема –
Вибиравсь я, наче в літі!
В пеклі – жар,

зима – на світі. 
От біда! Чи довго ждати,

Поки всунусь десь до хати,
Де живуть погані діти?
Треба ж кості підігріти. 
Чорт 2:
Чортик я – із спекла пан

З різками гнучкими,
Мушу чемних діточок
Поробити злими.
Знову без запрошення

на свято я іду,
У всіх дітей нечемних

дарунки відберу.
Разом:
Трохи розігрілись … цить!
Чути здаля –

сніг скрипить!
Хтось надходить.

На хвилинку
Заховаймось за ялинку.
(Виходять з санчатами 

Яринка та Тарасик)

Яринка:
Чом, Тарасе, не видати 
Ні одного ангеляти,
Ні дзвіночків не чувати!
Може, Миколай Святий 
Не прибуде до дітей?
Тарасик:
Неможливо це, сестричко! 
Ще хвилинку невеличку
Терпеливо ми заждім.
Миколай Святий

в наш дім,
Вірю, скоро завітає,
Він про нас

всю правду знає.
Ми ж усі учились пильно,
Не вели себе свавільно,
Чужого научались,
Та й свого не цурались. 
Ангел 1:
(Непомітно вийшов із-за 

лаштунків, слухає розмову 
дітей, а потів мовить сам 
до себе)

Добрі, гарні діти!
Як же ними не радіти? 
Чортик 2: 
(вихиляється з-за ялинки)
Не мої це друзі-діти!
Ні, не маю чим радіти! 
Яринка:
Ми до Господа молились, 
Щоб багато дав нам сили,
Щоб багато дав охоти
Перешкоди всі збороти
І колись такими стати, 
Як хотіли б тато й мати,
Як хотіла б вся родина
Й наша рідна Україна!

(Продовження на стор. 7)

ДОСВІД КОЖНОГО – НАДБАННЯ ВСІХ

МИКОЛАЯ  ЗУСТРІЧАЄМО
В  ЦЕЙ  СВЯТИЙ  ВЕЛИЧНИЙ  ЧАС

(Сценарій виховного заходу для учнів 1-6 класів)

Взимку є чимало свят, яких із нетерпінням чекають дорослі та діти. Святко-
вий зимовий час розпочинається 19 грудня, коли відзначається День Святого 
Миколая. Це свято має глибоке релігійне коріння та особливості відзначення 
нашими пращурами. Святий Миколай – реальна історична особа – візантій-
ський єпископ, що прославився своєю любов'ю до дітей і допомогою бідним.

День святого Миколая – перший у низці новорічних свят.  Для дітлахів це 
найулюбленіше свято! Напередодні цього дня діти згадують усі свої добрі та 
погані вчинки, а також пишуть листи до Святого Миколая. Це довгоочікуваний 
день року, адже невідомо, що на тебе чекає – подарунок чи різочка?! Слухняних 
діток у чобітку чекають гостинці, а от бешкетникам варто задуматися над 
своєю поведінкою та чекати в подарунок тільки різочку. Ця різочка є своєрід-
ним попередженням дитині, що вже час виправитися...
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(Продовження. Поч. на стор. 6)

Ангел 1:
Добрі діти, гарні діти – 
України пишні квіти!
Чортик 1:
Не мої це друзі, бачу –
З горя мало не заплачу. 
Тарасик: 
(Прислухається)
Сестро, чуєш?
Яринка:
Це дзвіночки! 
Тарасик:
Ангеляток голосочки!
Яринка:
Чуєш, брате? 
«Ту-ру-ру!»
Здаля чути дивну гру....
Тарасик:
Ангелята, видно, грають, 
Як Святого проводжають. 
(Пісня «Святий Миколай» із ре-

пертуару Оксани Сеньків)
(Сцена яскраво освітлюється: 

поважно виходить Святий Миколай 
у супроводі двох ангелів, вони тяг-
нуть санки з подарунками)

Ангел 2:
Просим, глянь, Дідусю Божий: 
Перед містом на дорозі
Ми зустріли цих дітей.
Святий Миколай:
Мир вам, діти! (Благословляє) 
Яринка:
О, святий наш Миколаю! 
Не прогнівайся, благаю,
Що Тобі назустріч ми
Серед ночі і зими
Аж за місто вийшли з хати! 
Тарасик:
Ми хотіли привітати,
Поклонитися Тобі... 
Святий Миколай:
Добрі діти – вас я знаю!

Правду з ваших серць читаю, 
З ваших синіх оченят – 
Дуже, дуже з того рад!
Тільки ви вночі взимі
Не пускайтеся самі
Віддалік від ваших хат!
Тарасик:
Ми гадали, слуги Божі, 
Що поможем вам в дорозі,
Шлях у місто вам покажем. 
Хто і де живе, розкажем.
Святий Миколай: 
Нам якраз туди пора, 
Де чекає дітвора,
Щоб її здійснилась казка.
Тарасик:
О, то просимо! Будь ласка!
Тут місток, там перший дім.
Парк і зал...
Святий Миколай: 
Хутчіш ходім!
(Знову відізвалися дзвіночки. 

З-за ялинки висовується чортик і, 
смикнувши Тарасика за рукав, від-
ходить убік) 

Чортик 1:
Даремно я сюди пригнався. 
Замерз, ще й нежиті набрався.
(Чхає)
Брів снігами без кожуха,
Відморозив ніс і вуха.
Чортик 2:
Друзів тут моїх нема –
Все пропало... все дарма!...
(Чути завивання вітру. Виходить 

вітер)
Вітер:
Хто ти будеш? 
Чортик 1:
Друг я твій!
Перемерз я – розігрій! 
Вітер:
О, чортів я розумію! 
Зараз я й тебе зогрію...

(Вітер з віником женеться за 
Чортиком. Той втікає.

Сцена знов освітлюється, дзво-
нять дзвіночки. На сцену виходять 
Святий Миколай із Ангелами. Ярин-
ка та Тарасик показують дорогу)

Яринка:
Ось ми в залі!
Погляньте – Олі, Галі,
Ромки, Славки, Петрусі –
Українські діти всі!
Святий Миколай:
О, спасибі, друзі браві,
Що дорогу показали!
За цю поміч, милі діти,
Буде вас Ісус любити,
А Ісусикова Мати
Все вам буде помагати.
(Пригортає Яринку та Тарасика. 

Підступає до краєчку сцени і благо-
словляє громаду дітей):

Мир вам, любі! Ласка Божа
Ваші душі хай осяє!
А громада ваша гожа 
Хай росте і розцвітає
Без пригоди злої, лиха
Мамі, татові на втіху, 
А народові на славу!

Ангели: 
Любі хлопчики й дівчатка,
Вас вітають ангелята!
Святий Миколай (до ангелів):
А скажіть, небесні дітки, –
Ви ж для них найліпші свідки – 
Чи ті діти, що у залі,
Ті – спереду і там далі,
Більші, менші і маленькі, 
Цілий рік були чемненькі?
Ангели (гуртом):
Так, вони були чемненькі, 
Тата слухали і неньки. 
Святий Миколай:
А скажіть, небесні дітки, –
Ви для них найліпші свідки –
Чи молитву рідну знають?
Бога нею прославляють?
Чи шанують рідну мову,
Українське рідне слово?
Ангел 1:
Так, і моляться, й читають,
Рідні пісеньки співають.
Ангел 2:
Добрі діти, так і треба – 
Все те бачили ми з неба.
Святий Миколай:
Бачу я, ви добрі діти –
Буде з того Бог радіти.

А зараз проведемо «Хвилинку 
добра»:

- Якщо ви знаєте, що треба бути 
чемними, вихованими, – підніміть 
праву руку.

- Якщо ви намагаєтеся бути до-
брими, щедрими, допомагати іншим, 
– сплесніть у долоні.

- Якщо ви намагаєтеся бути чес-
ними, правдивими, – сплесніть двічі.

- Якщо ви знаєте, що до людей 
потрібно ставитись доброзичливо, 
сплесніть у долоні над головою.

- Якщо ви вважаєте, що потріб-
но піклуватися про інших, любити 
ближнього, простягніть сусіду руку, 
посміхніться один одному.

Ми всі разом можемо дарувати 
людям добро.

Яринка:
Дякуєм тобі, Святий, 
Від усіх оцих дітей!
Тарас:
Обіцяємо добрими бути,
Слів твоїх не позабути,
Завжди вчитися охоче,
Бо того Ісусик хоче.
І такими виростати,
Як бажають тато, мати,
І увесь наш рідний край!
Святий Миколай:
Бачу я, ви добрі діти –
Буде з того Бог радіти!
Хай же вам, мов сонце світить,
Захищає, мов покров, 
Божа ласка та любов.
От настав прощатись час, 
Залишаю вже я вас.
Будьте добрі й завжди щирі, 
Живіть в злагоді і мирі, 
Мамі й татку помагайте, 
Менших себе не чіпайте.
Вчителям у поміч будьте 
І мене ви не забудьте.
Швидко мчиться часу лік, 
Знов прийду я через рік
На велике світле свято.
З Миколаєм вас, малята! 
(Українська народна пісня-ко-

лядка «Ой хто, хто Миколая лю-
бить…»)

М.В. Дубей,
учитель української мови та 

літератури
Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №6,

керівник гуртка «Фольклор та 
етнографія України»
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ДОСВІД КОЖНОГО – НАДБАННЯ ВСІХ

Ведуча: 
Отже, сідайте всі, будь ласка,
А ми покажемо вам казку
Для вас, можливо, і незвичну,
Бо казка буде новорічна. 
(Лунає музика, заходить Снігова 

Королева)
(Муз. Ю. Корчинського «Старий рік 

минає»)

Ведуча: 
Ой лишенько, хто це?

Снігова Королева: 
Ти ще смієш питати? 
Це що за збіговисько,
Хочу я знати!

Ведуча: 
У нас тут Новий Рік
Ну, знаєш… свято…

Снігова Королева: 
Так ви тут зібрались
Співати, танцювати? 
Терпіти не можу 
Ні жартів, ні сміху. 

Ведуча: 
Дітки, хіба ж ми
Дамо наше свято псувати? 
Ану ж бо, всі дружно 
Снігурку гукати. 
(Всі гукають Снігурку, заходять 

циганки)

Снігова Королева: 
А ви хто такі?
Чого сюди прийшли?

Циганка 1: 
Ходили, блукали –
Куди дітись не знали.
Та почули, що Снігурку ви гукали,
Тому до вас на свято завітали.

Циганка 2:
І знаєте, не будете
Тут святкувати –
Прийшли ми, щоб
Свято вам зіпсувати.

Циганка 1:
Ого..! Зібрались скільки душ,
Зараз з вами розберусь.
Усе зиму рекламують,
Прославляють, декламують,
Вірші і пісні складають,
А про нас і не згадають.
А ну всі – брись. Теж мені, 
Ля-ля-ля, ля-ля-ля…
В мене пісня є своя.

(Лунає пісня, потім зупиняється)
(На вибір учителя музичного мисте-

цтва або керівника гуртка)

Циганка 2: 
Так, годі горювати,
Треба банду нам збирати,
Всіх до себе закликати! 

Циганка 1: 
Де моя мобіла?
Тополь, тополь, 
Я – береза!
На допомогу тягніть сюди свої мощі.
Надаю координати:
Сім кроків до ялинки, 
Три – до зали.
 
(Лунає музика, входить Чахлик)
Чахлик:
Чого розбудили?

Циганка 2:
Годі спати,
Будеш танцювати!
(Танцюють)

Снігова Королева: 
Чого розвеселились?
Годі танцювати!
Так знайте, не буде
Цього – заморожу!
І хутко снігом
Усе запорошу!

Ведуча: 
Ну от і всі замерзли…
Щоб їх урятувати, 
Потрібно Снігуроньку нам 
Всім викликати!
Тож давайте покличемо її.
(Гукають Снігуроньку)

Снігуронька:
Ой, що тут сталось?
Усі, як крижинки…
Ні сміху… Ні гомону…
Це зла Королева отак посміялась?
Скувала морозом?
Де співи, де танці?
Замерзли… Мерщій
Рятувати всіх треба…
Нехай оця зла зима
Пустелею стане, тоді
Королева від спеки розтане!

Снігова Королева: 
Не хочу, не треба, спиніться!
Від холоду й сну, я прошу
Вас, просніться!

(Дістає чарівну паличку)

Паличко-чарівнице,
Паличко-рятівнице,
Зроби те, вірний друже, 
Чого я хочу дуже…
Хай згинуть мої чари,
Розтануть крижинки. 
(Всі розтають)

Циганка 1:
А може, не так воно погано,
Коли в хоровод дітвора уся стане?
Дозвольте, будь ласка,

у вас залишитись,
Хоча б із куточка на все подивитись.
(Усі разом) 

Ми більше не будемо….

Ведуча:
Отак би й спочатку!
Тепер веселитись, співати 
І Діда Мороза на свято гукати!

Снігова Королева: 
Снігуронько! А де ж Дід Мороз?

Снігуронька:
Дідуся свого шукала
Але до вас на свято я попала.
Що мені тепер робити?
Як без нього рік зустріти?
Зачекалась дітвора
Запросить його пора!
(Пісня «Запросини Діда Мороза»)
(Кличуть Діда Мороза)

Дід Мороз: 
Я ступаю тихим кроком –
З новим щастям, з Новим Роком!
Всіх здоровлю і вітаю,
До вас в гості поспішаю.

Снігуронька: 
Дідусю, ми тебе вже зачекались!

Дід Мороз:
А-а-а, яка ялинка у вас гарна!
Мені звірята в лісі говорили,
Що хочуть на неї подивиться
Та з вами повеселиться.

Снігуронька: 
Дідусю, а ти б не хотів послухати, як 

наші дітки знають розповідати віршики?

Дід Мороз: 
Так, звичайно, хочу!

(Діти розповідають віршики)
Які ж ви молодці, дітки!
А тепер відгадайте

 

Декілька загадок.
(Загадують загадки)

Дід Мороз: 
Оце так молодці, дітки!
За це треба дати вам гостинці.

Снігова Королева: 
Сніг-сніжок пухнастий, любимо тебе.
Дід Мороз вусатий, подарунки де?

Дід Мороз: 
Ой же дітки, молодці ви:
Спритні в танцях, дзвінкі в співі.
Щиро Діда привітали

І чудово розважали.
І за це в моїй торбинці 
Кожному із вас – гостинці!
(Лунає пісня, усі шикуються в хоро-

вод)
(Сл. Ю. Драгун, муз. М. Жабляк «У ніч 

під Новий рік»)

Снігова Королева: 
Біло-біло повсебіч,
Дід Мороз не спить всю ніч,
Він приходить в кожну хату
З Новими Роком вас вітати!

Снігуронька: 
З Новим Роком всіх вітаю,
І дорослих і малих.
Щастя й радості бажаю,
Днів святкових, веселих,
Хай у небі гомінкому
Світить сонце вам завжди.
Щоб не звідали ніколи
Ви ні горя, ні біди.

Циганка 1: 
Скінчилось наше свято,
Нам розставатись час! 

Циганка 2: 
Хай Новий Рік багатий
Й щасливий йде до вас!

Дід Мороз: 
Хай несе у вашу хату
Щастя, радості багато, 
А здоров’я – цілий міх
Покладе на ваш поріг!
Усі разом: 
З Новим Роком вас усіх!
(Вітальна пісня «Скільки б не співа-

ли…») 

Марія Жабляк,
старший викладач

кафедри суспільно-гуманітарної та
етико-естетичної освіти ЗІППО;

Еріка Маріян, 
заступник директора

з виховної роботи,
учитель музичного мистецтва

Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №6

НОВОРІЧНИЙ  КАРНАВАЛ
(Сценарій  новорічного  свята

для  молодших  школярів)
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(Сцена оформлена до Ново-
річно-різдвяних свят. На пе-
редньому плані – вертеп, на 
задньому – ялинка (жива або 
декорація). На авансцену ви-
ходять 2 Ангелят):

1 Ангел: Як швидко летить 
час! Уже рік минув з того дня, як 
ми були у цій господі. (Огляда-
ється). Тут так гарно прибрано, 
все готове до свята.

2 Ангел: Скоро вже зійде пер-
ша зірочка і люди зустрічатимуть 
Різдво!

1 Ангел:
А в цій оселі є гарні дитята 
Вони готувалися

чемно до свята. 
2 Ангел:
Віддячити треба

цим діткам за ласку, 
Дарунків принести,

розповісти казку!

(Ангели виходять. На сцені 
ансамбль класичної музики. У 
виконанні ансамблю звучить 
цикл різдвяних колядок)

Ансамбль класичної музики 
(Виходять ведучі – діти)

1 ведучий: Ти чула музику? 
Яка чудова музика лунала за-
раз тут!

2 ведучий: Це, мабуть, не-
бесні Янголи віщають нам про 
прихід великого свята. Вони за-
прошують нас у чарівну Різдвяну 
казку. 

1 ведучий: Так-так, звичайно. 
Адже кожна родина з нетерпін-
ням чекає Новорічно-різдвяні 
свята, коли усе довкола сяє 
різними барвами. Це свято, яке 
дуже люблять діти.

2 ведучий: А ще в ці дні збу-
ваються бажання та стаються 
різні дива. І ми сьогодні теж 
чекаємо на диво.

(На сцену виходять діти – 
учасники камерного хору. Вони 
тримають запалені свічки, 
співають. На екран подається 
заставка) 

F. Gruber Stille Nacht (Тиха ніч)
(Хор залишається на сцені. 

На сцену подається світловий 
промінь у вигляді зірочки. На 
передній план виходять ангели 
та діти – ведучі.

Відбувається діалог):

1 ведучий: 
(дивиться на Зірочку, звер-

тається до неї): 
Зіронько яскрава,

розкажи про себе. 
Як же ти з’явилась

на нічному небі? 
1 Ангел 
(відповідає): 
Та вона з’явилась за велінням 

Бога!
Щоб яскравим світлом освя-

тить дорогу!
2 ведучий:
Що то за дорога

і куди приводить?
У якому місті

нам її знаходить?
2 Ангел:
В місті Віфлеємі,

стежка та вузенька, 
Де у бідних яслах

спить Дитя маленьке.
(Світло переводиться на 

вертеп на передньому плані)
1 Ангел:
Ісусик з яселок малий

весь світ благословляє,
А хор ангелів пресвятий

пісні йому співає.
(Хор виконує колискову. На 

екран – заставка)
Spinkaj Jezisko moj

(Виходять діти-ведучі)
1 ведучий:
Падає сніг і вкриває

білою ковдрою все,
Смуток, печаль забирає,

радість пречисту несе.
Радісно на дорозі

білі дерева стоять. 
Свято Різдва на порозі!

Срібні крижинки дзвенять.

White Christmаs
(Хор виконує пісню. На екран 

– заставка)
1 Ангел: О Матір Божа!

Зіркою зорієш,
Ісусика маленького лелієш.
Прошу Тебе,

втішальнице Маріє,
Великим серцем

захисти людей!
2 Ангел:
Вона усе на світі може –
Поправить вчинки і слова,
У ризи вдягне образ Божий,
Догляне вольності права.
1 Ангел:
Ізцілить рани і образи,
Одягне в золото ліси,
Усе покриє, всіх розважить
І сповнить –

що б не попросив.
2 Ангел:
Свята Маріє, Божа мати,
Ти нам дитинство зігрівай,
І українську нашу хату,
І наш веселий рідний край!

(Ангели виходять, на сцені 
– ансамбль класичної музики. 
У виконанні ансамблю звучить 
Аве Марія. Соло на флейті 
Пана)

Аве Марія

(Виходять ведучі):
1 ведучий: Колись давним-

давно прийшло на землю свято 
Різдва Христового, як день на-
родження Ісуса.

2 ведучий: Як і багато років 
тому, збираються у дорогу ко-

лядники та ряджені, і по всьому 
світу несуть велику радість на-
родження Спасителя.

Новая радость (акапельно)
1 ведучий: А ти знаєш як по-

трібно готуватися до Святої ве-
чері? Які страви треба подавати?

2 ведучий: Так, знаю, і тобі 
розповім. До свята Різдва за-
вжди прибирали в хаті та на 
подвір’ї, на покутті ставили Ді-
духа або пшеничного снопа, який 
символізував єдність поколінь, 
добробут, збереження традицій 
та пам’ять роду. А коли на небі 
сходила перша зірочка, вся сім’я 

приступала до Святої вечері.
1 ведучий: А далі я знаю. На 

столі має бути обов’язково 12 
різдвяних страв: це кутя, узвар, 
картопля, риба, капуста, варени-
ки, грибочки, часник, мед та ще 
багато смачної їжі.

2 ведучий: Справді так. І тіль-
ки після закінчення вечері можна 
було йти колядувати. 

1 ведучий:
Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
2 ведучий:
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато.
Бліц (фонограма)
1 Ангел: Віфлеємська зірка 

сяє, світлу радість посилає.
Благодійність та зійшла, бо 

Різдвяна ніч прийшла.
2 Ангел: Всі ангели заспівали, 

мир домівкам посилали.
Заіскрилася зима в ніч наро-

дження Христа.
Ой сивая зозуленька (ака-

пельно)
Бог ся рождає
1 ведучий:
Святвечір –

це блаженний час,
Родинне, щедре свято.
Свята вечеря жде на нас –
Всіх рідних, маму й тата.
2 ведучий:
Вже колядують діточки,
Щоб душу звеселити,
Бо треба щиро крізь віки
Всім Господа хвалити.
Ой у полі, в полі (фонограма, 

трек 1)
1 ведучий:
З вертепом діточки малі
Ідуть колядувати.
Несуть колядочки святі
Від хати і до хати.
2 ведучий:
Сім’я сідає до вечері.
Святі батьківські побажання.
Святвечір відкриває двері
Сердечним,

щирим віншуванням.

Дитячий вертеп (супровід ан-
самблю народної музики)

1 ведучий:
Свята вечеря за столом:
Для всіх вона –

сімейне свято,
Різдва чекання, і свічок во-

гонь,
Дванадцять страв,

гостей багато.
2 ведучий:
Бринить колядка

чистим джерелом.
Для всіх уже

велика радість стала,
І Дідуха енергія й тепло
Із глибини віків

до нас дісталась.

Фольклорний ансамбль (ака-
пельно)

В’язанка колядок

1 Ангел:
Як гарно люди колядують.
Лунає радість нині тут.
Весь світ

без міри звеселився,
Бо Спаситель народився!
2 Ангел:
Хай буде мир у ваших сім’ях,
І спокій завжди на душі.
Хай у вашій хаті

злагода панує,
А любов Дитяти

за вами мандрує.

Фортепіано

1 ведучий:
Колядки пішли світами, 
Запашіло скрізь кутями,
Загорілися свічки 
У Різдвяні вечори.
2 ведучий:
Славлять Христа наші люди 
У молитві тихій всюди,
Господь землю звеселяє, 
Христос ся рождає!

Гітара 
Jinglle bells

1 ведучий: Ти вже знаєш, що 
у ніч перед Різдвом трапляється 
щось таємниче, незвичайне, 
чарівне. Щось дивовижне хочу і 
я подарувати тобі у цю Різдвяну 
ніч. Це казковий Різдвяний сон.

2 ведучий: О, дякую, я з 
задоволенням прийму твій по-
дарунок. А також усім бажаю 
у Різдвяну ніч сповнення всіх 
найзаповітніших мрій і задумів.

Різдвяний сон (фонограма)

1 ведучий:
З небес злетілись Янголята, 
Молитвенно затихли люди.
Прийшло на землю

добре свято,
Звершилось

незбагненне чудо.
2 ведучий:
Хай Різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку.
Хай різдвяні теплі зорі
Знищать смуток весь і горе.

Старий рік минає (фоно-
грама)

1 ведучий:
Хай Ангел торкнеться

Вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце

Різдвяним теплом.
Хай радість,
кохання наповнять Ваш дім,

оселяться щастя
та спокій у нім!

2 ведучий:
Хай радість і добро

несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює Вам шлях

зірка золота,
У небі зорепад

справджує бажання!
Щастя Вам, Веселих Свят, 

миру і кохання!

Ой, дай, Боже (фонограма)

1 Ангел: Нехай цей день, а 
також рік – завжди буде веселим.

Божа щира благодать – за-
вжди буде в оселях.

2 Ангел:
Біди не знати, ні страждань – 

в достатку завжди жити,
І Дню Народження Христа – 

воістину радіти!
1 ведучий:
Милі праздники, веселенькі,
Хай вам стелиться

шлях легенько.
2 ведучий:
В Україні вас завжди ждуть.
То ж, до зустрічі!

В добру путь!
Фінал

Добрий вечір, тобі (фоно-
грама)

Підготувала
Тетяна Кравчук, 

завідувач відділу духовного
і творчого розвитку

«Джерела»,
ПАДІЮН

ЗАКАРПАТСЬКІ ЗВИЧАЇ

РІЗДВЯНИЙ  ПЕРЕДЗВІН
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Нещодавно у Вищому про-
фесійному училищі № 34 
м. Виноградів відбулося 

засідання методичної секції пе-
дагогічних працівників професій 
будівельного напрямку. У засі-
данні взяли участь представ-
ники семи професійно-технічних 
навчальних закладів, де здійсню-
ється підготовка кваліфікова-
них робітників для будівельної 
галузі: маляр, муляр, штукатур, 
лицювальник-плиточник. 

Робота методичної секції розпо-
чалася з відвідування уроку спец-
технології у групі І курсу з професії 
маляр, штукатур, лицювальник-
плиточник «Підготовка поверхонь до 
обштукатурення» (викладач спец-
дисциплін ВПУ №34 м. Виноградів 
А.В. Шуберт). Учасники секції були 
присутні на вступному інструктажі 
уроку виробничого навчання у групі 
ІІІ курсу з тієї ж професії «Підготовка 
поверхонь до вапняного фарбуван-
ня», який проводився у «незнайомій 

аудиторії» майстром виробничого 
навчання Хустського професійного 
ліцею Л.П. Нечипоренко.

Після обговорення уроків члени 
секції взяли участь у семінарі «Су-
часні методи та інноваційні техно-
логії навчання – важливий фактор 
для підвищення якості професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників». 

Розпочався семінар із ознайом-
лення викладача спецдисциплін 
Хустського професійного ліцею О.І. 
Дякун зі своїм творчим надбанням у 
міжатестаційний період. Детальніше 
вона зупинилася на роботі над ство-
ренням електронного підручника 
«Технологія штукатурних робіт».

Викладач ВПУ №34 м. Виноградів 
А.В. Шуберт ознайомила присутніх 
із сучасними методами викладання, 
які вона використовує на уроках 
професійно-теоретичної підготовки, 
зосередила увагу на ознайомленні 
з методом проектів, якому надає 
перевагу на своїх уроках.

Одним із основних навчально-
методичних документів у плануванні 
навчально-виробничого процесу 
є розроблені викладачем на осно-
ві типових навчальних програм 
робочі навчальні програми, в яких 
відображаються зміни, притаманні 
відповідній галузі виробництва на 
підставі пропозицій замовників ка-
дрів – у навчальних програмах пови-
нен бути відображений регіональний 
компонент.

Про впровадження регіонального 
компоненту в навчальні програми 
спецдисциплін і виробниче навчання 
розповіли викладач спецдисциплін 
Міжгірського професійного ліцею О.І. 
Боржавич і майстер виробничого на-
вчання ДПТНЗ «Білківський профе-
сійний аграрний ліцей» Ю.І. Зейкан.

Методист навчально-методич-
ного центру професійно-технічної 
освіти Т.Л. Савченко ознайомила 
учасників секції з каталогом виро-
бів ТМ Sniezka, в якому наведені 
інструкційні карти для виконання 
робіт із використанням матеріалів 
цієї торгової марки. Також мето-
дист наголосила на тому, що ТзОВ 
«Снєжка Україна» надало ці ката-
логи безкоштовно всім навчальним 
закладам області, де здійснюється 
підготовка будівельників. 

На завершення роботи М.О. Во-
лощук, керівник секції, акцентував 
увагу на змінах до Положення про 
організацію навчально-виробничого 
процесу в професійно-технічних на-
вчальних закладах.

ПІДНЕСЕННЯ  ПРЕСТИЖУ  БУДІВЕЛЬНИХ  ПРОФЕСІЙ

Останні технологічні 
досягнення впли-
нули на різні сфери 

життя і змінили те, як ми 
спілкуємося, співпрацює-
мо, вчимося і, звичайно, на-
вчаємо інших. Щоб зроби-
ти свою педагогічну діяль-
ність більш ефективною, 
відкрити нові можливості 
для навчання й обміну зна-
ннями, систематизувати 
та забезпечити доступ-
ність інформації, педагогу 
доводиться вдаватися до 
застосування на практиці 
засобів і можливостей, 
які надають комп’ютерні 
технології та Інтернет.

«Використання сучас-
них навчальних середовищ 
як один із засобів розви-
тку творчої компетентності 
учнів» –  такою була тема 
засідання методичної секції 
педагогічних працівників із 
професій загальних для всіх 
галузей економіки (оператор 
комп’ютерного набору, опе-
ратор комп’ютерної верстки, 
секретар керівника (підпри-
ємства, установи, організації), 
діловод, що відбулося 26 
листопада у режимі он-лайн.

Свою роботу учасники он-
лайн-заходу розпочали з пе-
регляду фрагменту бінарного 
уроку викладача спеціальних 
дисциплін М.Г. Штиглинець та 
майстра виробничого навчан-
ня М.М. Лендєл Свалявського 
професійного будівельного 
ліцею «Створення місцевої 
газети за допомогою програм: 
Ms. Publisher, PageMaker, 
InDesign». Під час теоретич-
ної частини розглядалися 
програми, за допомогою яких 
можна створювати різні ви-

давничі матеріали, а закрі-
плення практичних навичок 
на уроці виробничого навчан-
ня відбулось у формі рольової 
гри «Найкраще видання». 
Окрім того, даний урок мав 
виховну мету – дослідження 
впливу соціальних мереж.

Досвідом роботи з під-
готовки  і  використання 

3D-презентацій у навчаль-
ному процесі на уроках те-
оретичного й виробничого 
навчання за допомогою про-
грами Inkscape поділилася 
О.В. Бірюля, майстер ви-
робничого навчання Вищого 
професійного училища № 3 
м. Мукачево.

Про розвиток компетент-
ності учня шляхом викорис-
тання хмаро-орієнтовного 
навчального середовища – 
Сloud computing, ХОНС, Office 
Web Apps-додатки тощо – роз-
повіла викладач спеціальних 
дисциплін ДНЗ «Ужгород-
ський центр професійно-тех-

нічної освіти» В.М. Шеверя. 
Щодо використання сучас-

них програмних технологій 
на всіх навчальних етапах, 
а саме: MasterTool, он-лайн 
сервіс «Твій тест», Blogger, 
Second Life – найбільший 3D 
всесвіт та послуг Google… 
інформувала учасників вебі-
нару Л.Л. Губанова, майстер 

виробничого навчання Тячів-
ського професійного ліцею.

Викладач спеціальних дис-
циплін Вищого професійного 
училища № 34 м. Виноградів 
Т.М. Данкова ознайомила з 
практичним використанням 
електронних засобів у на-
вчальному процесі, зокрема: 
www.ostriv.in.ua електронні 
матеріали, програмно-ме-
тодичні комплекси, www.
microsoft.com безкоштовні 
додатки (додаток від Microsoft 
для PowerPoint – Mouse 
Mischief),  www.presi.com 
створення 3D-презентацій, 
learningapps.org інтерактивні 

додатки тощо.
Про Web-квест у навчаль-

ному процесі як найбільш 
вдалий спосіб використання 
Інтернету з традиційними ме-
тодами говорила Т.В. Зизич, 
майстер виробничого навчан-
ня Перечинського професій-
ного ліцею. Вона звернула 
увагу на те, що учні, працюю-
чи над завданням, збирають, 
узагальнюють інформацію, 
роблять висновки та вчаться 
використовувати інформацій-
ний простір мережі Інтернет 
для розширення сфери своєї 
творчої діяльності.

Зі змінами до наказу МОН 
№ 419 «Положення про ор-
ганізацію навчально-вироб-
ничого процесу в ПТНЗ», 
затвердженими 10.07.2015 р. 
ознайомила В.М. Терпай, за-
ступник директора з НВР Ви-
щого професійного училища 
№ 3 м. Мукачево.

Щодо впровадження ре-
гіонального компоненту та 
новітніх технологій у навчаль-
но-виробничий процес допові-
ла Н.М. Палош, методист на-
вчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти. 
Вона зазначила, що ПТНЗ 
мають право, відповідно до 
змін у техніці, технологіях, ор-
ганізації праці тощо, самостій-
но визначати регіональний 
компонент змісту професій-
но-технічної освіти в робочих 
навчальних планах.

На завершення учасники 
прийшли до висновку, що ви-
користання сучасних навчаль-
них середовищ підвищує 
інтерес учнів до навчання, 
сприяє формуванню етичної й 
комунікативно-інформаційної 
компетентності вихованців.

ВИКОРИСТАННЯ  СУЧАСНИХ
НАВЧАЛЬНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 

Днями у Львові в оперному театрі відбулося уро-
чисте нагородження переможців Всеукраїнського 
дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми 

звитяги», що проводився з метою об’єднання зусиль 
державних освітніх установ у справі патріотичного ви-
ховання молоді в жовтні-грудні у 14 номінаціях.

Відрадно, що серед переможців – вихованці про-
фесійно-технічних навчальних закладів Закарпаття.

У номінації «Живопис» третє місце у старшій віковій 
категорії посіла Вікторія Смочко, учениця 3 курсу Вищо-
го професійного училища № 3 м. Мукачево.

У номінації «Декоративна композиція» третьою була 
Олександра Коцака, учениця 2 курсу Ужгородського 
вищого комерційного училища КНТЕУ, учасниця гуртка 
технічної творчості «Калина» (керівник В.П. Довгомеля).

Окрім Диплома лауреата вони отримали медаль за 
перемогу у конкурсі.

Щиро вітаємо переможців і бажаємо подальших 
творчих здобутків.

Про роботу практичного психолога 
щодо запобігання професійного 
вигорання педагогів йшла мова на 

організованому НМЦ ПТО у Закарпатській 
області навчальному тренінгу практич-
них психологів ПТНЗ, що відбувся 25 
листопада в ДНЗ «Ужгородський центр 

професійно-технічної освіти».
Учасником семінару була завідувач центру 

практичної психології, соціальної роботи та 
корекційної освіти Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти В.В. Шев-
чук, яка говорила про синдром емоційного 
вигорання як прояв професійної дезадаптації 
педагогів, про симптоми, чинники та методи 
профілактики, які впливають на їхнє профе-
сійне вигорання.

Практичні психологи стали активними 
учасниками тренінгу «Методи гармонізації та 
способи саморегуляції психофізичного стану 
педагогів».

Цікаві тренінгові вправи «Щоденник», 
«Ромб», «Текст з підтекстом», «Розіжми 
кулак», «Малювання в парі», «Паперові 
м’ячики», «Я – вдома, я – на роботі», «Скринь-
ка з проблемами» успішно провели практичні 
психологи О.І. Копина (ДНЗ «Ужгородський 
центр професійно-технічної освіти») та 
О.Б. Дубенчук (Ужгородське вище комерційне 
училище КНТЕУ).

Набуті практичні навички учасники зібрання 
зможуть реалізувати у роботі з педагогічними 
працівниками у своїх навчальних закладах.

ПЕРЕМОЖЦІ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  КОНКУРСУ

ГАРМОНІЗАЦІЯ
ЕМОЦІЙНОГО  СТАНУ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА
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Відповідно до плану роботи 
Закарпатського центру 
туризму, краєзнавства, 

екскурсій і спорту учнівської 
молоді на 2015/2016 навчальний 
рік, з метою патріотичного 
виховання, активізації турист-
сько-краєзнавчої роботи 
гуртківців проводилась 
екскурсія за маршрутом: 
с. Бобовище Мукачівського 
району – м. Мукачево – смт 
Чинадієово – с. Іванівці – 
с. Бобовище.

Розповідь розпочалася у 
Мукачівському замку. Саме 
тут і відбулася перша сходин-
ка екскурсії стінами головної 
історичної пам’ятки міста. 
«Супроводжували» членів 
гуртка «Юні етнографи» Цен-
тру туризму ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с. Бобовище Мукачівського району 
(керівник – Н.В. Глагола) відомі іс-
торичні постаті Мукачева – Жужанна 
Лорантфі, Ілона Зріні та князь Федір 
Корятович.

Екскурсовод розповіла діткам, 
чим відрізняється лицар від рицаря.

Свої історії «розповіли» дві най-
відоміші жінки, історія яких тісно 
пов’язана із замком – Жужанна 
Лорантфі та Ілона Зріні. Перша 

– відома тим, що була дружиною 
трансільванського князя Дьєрдя І, 
а також повноправною власницею 
замку. Саме завдяки старанням Жу-
жанни Лорантфі замок «Паланок» 
набув вигляду середньовічного з 
вежами та бастіонами. Ілона Зріні 

ж «згадала» про оборону замку, а 
також про місце кохання з очільни-
ком повстанців-куруців Імре Текелі.

Другою сходинкою екскурсії була 
розповідь про старовинний замок 
«Сент-Міклош» у с. Чинадієво Му-
качівського району.

Екскурсовод Артем Жирнов роз-
повів юним етнографам історію 
замку та села.

Школярі дізналися, що у письмо-

вих джерелах с. Чинадієво вперше 
згадується 1214 року як Сент-
Міклош. Ця угорська назва фігурує 
в офіційних документах аж до 1944 
року. Зараз тут ще тривають рес-
тавраційні роботи, які проводить 
орендатор замку – художник Йосип 

Бартош.
Третім етапом екскурсії став 

завод «Закарпатська Будівель-
на Кераміка ТОВ «Русинія».

Товариство «Русинія» по-
будувало в с. Іванівці, що за 12 
км від м. Мукачева, завод, який 
став найбільшим комплексним 
підприємством з виготовлення 
виробів стінової кераміки на 
Західній Україні. Завод пра-
цює на сучасному обладнанні 
провідних європейських фірм. 
Сировинною базою підприєм-
ства є Івановецьке родовище 

глини, розташоване у безпосеред-
ній близькості до заводу. Технології 
виготовлення й основна сировина 
пройшли всі необхідні експертизи й 
отримали сертифікати якості.

Цікава екскурсія вкотре перекона-
ла нас у необхідності знати і любити 
рідну землю, творити добро. Патрі-
отизм кожного українця-закарпатця 
полягає в завданні: «Що я зробив чи 
зроблю для свого краю?»

У зборі взяли участь 22 делегації з об-
ластей України та м. Києва.

Закарпатський центр туризму, крає-
знавства, екскурсій і спорту учнівської молоді 
представив дослідницьку роботу юних турис-
тів-краєзнавців (керівник Дорчинець О.В.) під 
назвою «Нарис-опис села Невицьке».

На краєзнавчій конференції учні продемон-
стрували своїм ровесникам, педагогам, уче-
ним краєзнавчо-пошукові здобутки, розкрили 
історичне минуле та сьогодення рідного краю. 
Доповідь юних закарпаток публіка слухала 
надзвичайно уважно, адже дівчата потруди-

лися і представили свій виступ у віршованій формі.
Програма була насиченою та цікавою. Для юних 

краєзнавців проводилися автобусна та пішохідні огля-
дові екскурсії по м. Києву і до Національного музею 
народної архітектури та побуту України (с. Пирогово).

Утім, найбільшою нагородою була сама поїздка і 
ті незабутні враження, що залишилися в гуртківців. 
Спілкування з однолітками-однодумцями зарядило 
енергією на нові наукові відкриття та досягнення.

МАНДРУЄМО  ЗАКАРПАТТЯМ

Підбито підсумки ІІ (обласного) туру Все-
українського конкурсу «Класний керівник року». 
Конкурс сприяв зростанню престижності 
звання класного керівника, його ролі і статусу 
як компетентного педагога ХХІ століття у 
виконанні завдань, покладених Законом Укра-
їни «Про загальну середню освіту» на загаль-
ноосвітні навчальні заклади. 

На підставі рішення журі визначено перемож-
ців II туру Конкурсу. 

Ними стали: у номінації «Класний ке-
рівник 5-7 класів» – Бобонич Руслана Артурівна, 
учитель Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чопської міської 
ради; у номінації «Класний керівник 8-9 класів» 
– Хитровська Світлана Миколаївна, учитель Му-
качівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 з по-
глибленим вивченням окремих предметів та курсів 
Мукачівської міської ради; у номінації «Класний 
керівник 9-11 класів» – переможця не визначено.

Дипломом ІІ ступеня відзначено:
- у номінації «Класний керівник 5-7 класів»: 

Планчак Жанну Михайлівну, учителя Велико-
березнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської 
районної ради;

- у номінації «Класний керівник 8-9 класів»: 
Ясінську Мар’яну Миколаївну, учителя Свалявської 
гімназії Свалявської районної ради Закарпатської 
області;

- у номінації «Класний керівник 9-11 класів»: 
Строїн Ларису Анатоліївну, учителя Мукачівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Мукачівської міської ради Закар-
патської області.

Дипломом ІІІ ступеня відзначено:
- у номінації «Класний керівник 5-7 класів»: Чулак 

Наталію Степанівну, учителя Ужгородської ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 15 Ужгородської міської ради;

- у номінації «Класний керівник 8-9 класів»: Галас 
Анжеліку Михайлівну, учителя Виноградівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 8 Виноградівської районної ради;

- у номінації «Класний керівник 9-11 класів»: 
Терелю Марину Іллівну, учителя Майданської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Міжгірської районної ради.

Матеріали переможців Конкурсу розміщено на 
веб-сайті інституту.

ЗБІР  ПЕРЕМОЖЦІВ  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  ЕКСПЕДИЦІЇ

ВИЗНАЧЕНО  КРАЩИХ
КЛАСНИХ  КЕРІВНИКІВ

Працівники центру практичної психології, 
соціальної роботи та корекційної освіти За-
карпатського інституту післядипломної пе-

дагогічної освіти взяли участь у ІV Всеукраїнському 
методичному турнірі «Моє покликання – методист».

 На засіданні науково-методичної ради Універ-
ситету менеджменту освіти відбулося підбиття  під-
сумків ІV Всеукраїнського турніру.

Авторів методичного посібника «Психологічна 
допомога людям, які пережили втрату» – Валентину 
Шевчук, завідувача, методистів Вікторію Січку та Бог-
дана Бабинця нагороджено дипломом переможців 
за ІІ місце у методичному турнірі «Моє покликання 
– методист».

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та 
конкурсне журі висловлюють щиру подяку всім 
авторам конкурсних розробок та вітають учасників і 
переможців методичного турніру.

Усі учасники та переможці конкурсу отримають 
сертифікати Університету менеджменту освіти.

ВІТАЄМО  ПЕРЕМОЖЦІВ!
Гуртківці Закарпатського центру туризму, вихо-

ванці гуртка «Юні туристи-краєзнавці» (Ужго-
родської ЗОШ № 5, керівник гуртка Осипен- 

ко О.О.) відвідали екскурсію «Дерев’яні церкви Ужан-
ської долини», яка проходила за маршрутом: м. Ужго-
род – смт Великий Березний – с. Сіль – с. Кострино 
– с. Вишка – м. Ужгород. В екскурсії взяли участь 33 
гуртківців (ЗОШ № 5) та 3 керівників.

Закарпатські дерев'яні храми – прекрасні й автен-
тичні пам’ятки, в яких, напевно, найбільше виражені 
національні риси архітектури. Вони проносять частку 
душі нашого народу крізь віки. 

У межах Великоберезнянського району знаходяться 
8 дерев’яних храмів. Для екскурсійного огляду було 
обрано три: церква Св. арх. Михаїла (1700 р.); церква 
Покрови, с. Кострина (1645 р., 1761 р.); церква Св. 
Василя (1703 р., ХХ ст.).

Гуртківці з захватом поринули у казковий світ рідного 
краю: неймовірні краєвиди, шедеври дерев’яної са-
кральної архітектури. Це був вибух емоцій та вражень 
як для гуртківців, так і для керівників.

ДЕРЕВ’ЯНІ  ЦЕРКВИ  УЖАНСЬКОЇ  ДОЛИНИ

ТУРИЗМ

Наприкінці листопада у м. Києві Українським 
державним центром туризму і краєзнавства 
учнівської молоді спільно з Національною 
спілкою краєзнавців України, Українським 
географічним товариством проведено збір 
переможців Всеукраїнської історико-геогра-
фічної експедиції «Історія міст і сіл України» 
за темою «Історико-географічна експедиція»  
«Історія міст і сіл України: підсумки та до-
сягнення»

КОНКУРСИ
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Українці з давніх часів вва-
жають Миколая святим – 
заступником простого люду 

(до речі, його ім’я в перекладі з 
грецької означає «перемога на-
роду»), особливо несправедливо 
скривдженого. А ще він опікується 
подорожуючими та моряками. 
У нас цього святого називають 
«скоропомічним» – адже він за-
вжди спішить на допомогу по-

требуючим.
Сотні церков в Україні по-

будовані на честь Чудотворця 
Миколая. А в місті Миколаїв йому 
споруджено великий пам’ятник. В 
українському народному фоль-
клорі багато приказок, у яких 
згадується Миколай. Так, на Хер-
сонщині, якщо на Миколи йшов 
сніг, говорили: «Миколай бородою 
трусить – дорогу стеле», а на 
Харківщині загадували: «Як на 
Миколи іній – буде овес». Постать 
Миколая поряд із Богородицею та 
Ісусом можна зустріти у стародав-
ніх українських щедрівках.

Для наших прабабусь і пра-
дідусів святкування Миколая не 
обмежувалося отриманням по-
дарунків. На Харківщині 17, 18, 19 
грудня справляли так звані Мико-
лині святки. У ці дні варили кутю 
та узвар, щоб наступного року 
був урожай на плоди й на ячмінь. 
Існувала й традиція випікання 
спеціального печива – миколай-

чиків. А на Гуцульщині побутував 
весільний звичай, коли молодят 
освячували іконою Миколая. 
Молодий перед батьком ставав 
як перед святим Миколаєм, а на-
речена – перед матір’ю як перед 
Богородицею.

У давнину на Миколая уклада-
лися договори й угоди, бо всі були 
впевнені, що в цей святий день 
ніхто не зважиться на обман. А 
ще зі свята Миколая в українських 
містах починали працювати яр-
марки, де встановлювалася ціна 
на хліб і борошно.

Як Святий Миколай ходив 
українськими землями

Кажуть, традиція дарувати по-
дарунки дітям на свято розповсю-
дилась Європою із середньовічної 
Німеччини. Її перейняли Австрія і 
Польща, а далі й Україна. Це під-
тверджується тим, що в Україні 
звичай класти дітям подарунки під 
подушку зберігся передовсім на 
Правобережній Україні, яка свого 
часу перебувала під владою Речі 
Посполитої.

Після революційних подій дру-
гої половини ХІХ ст. на Галичині 
серед українського шкільництва 
виникла потреба в яскравому 
дитячому святі. Тому Святий 

Миколай став опікуном україн-
ських школярів. Дитяче свято 
потребувало текстового матеріа-
лу – віршів, пісень, драматичних 
творів. Багато українських авто-
рів відгукнулися на цю потребу. 
Слід згадати про Івана Франка: 
йому належить віршований пере-
каз легенди «Чудо з утопленим 
хлопцем» й одноактова п’єса 
«Суд святого Николая», в якій уже 
постають традиційні персонажі 

українського миколаївського свята 
– ангели, помічники святого, опіку-
ни та захисники дітей, і чорти, що 
намовляють Миколая не давати 
дітям подарунків. 

З приходом радянської влади 
Святий Миколай, як і всі інші ре-
лігійні символи, був витіснений. 

Згідно з постановою ЦК КПРС від 
1937 року на заміну йому прийшов 
Дід Мороз, який дарує подарунки 
на Новий Рік. На Західній Україні, 
натомість, традиція збереглася.

У Києві перше офіційне свято 
Миколая було влаштоване 19 
грудня 1990 року для 700 хлоп-
чиків і дівчаток – сиріт та дітей 
з багатодітних сімей. Через рік, 
19 грудня 1991 р., стараннями 
Всеукраїнського православного 
братства, на гроші, зібрані Товари-
ством святого Андрія Первозван-
ного у США, дитячі свята святого 
Миколая влаштовано вже у 20 

містах України.
Сьогодні українська резиденція 

Святого Миколая знаходиться у 
Карпатах. У Національному при-
родному парку «Гуцульщина» 
навіть є садиба Святого Миколая, 
куди кожен може приїхати на екс-
курсію.

НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНІ СВЯТА

Нова радість стала,
Яка не бувала

Над вертепом
звізда ясна

Увесь світ засіяла…

Різдво  Христове 
належить до великих 
християнських свят, 
які церква відзначає осо-
бливо урочисто. 7 січня 
особлива духовна ра-
дість обіймає кожного з 
нас, бо цей день – незви-
чайний. За біблійними 
свідченнями цього дня 
народився Син Божий 
– Ісус Христос, якому 
люди поклоняються 
вже два тисячоліття.

Різдво – це дуже кра-
сиве і радісне свято, яке з 
нетерпінням чекають і до-
рослі і діти. Його святкують 
у всьому світі, але кожен 
народ вкладає в це свято 
щось своє.

Укра їнськ е  Р і здво 
пов’язане з віковими тра-
диціями. Діти вивчають ко-
лядки (різдвяні пісні), щоб 
потім під вікнами будинків 
колядувати і славити на-
родження Ісуса.

Вечір перед Різдвом на-
зивають Святим вечором. 
Зранку в будинках готу-
ють страви для святкової 
вечері. У кожному будин-
ку наряджають ялинку, 
прикрашають іграшками 
і гірляндами. Біля неї – 
сніп з необмолоченного 
зерна пшениці, так званий 
Дідух. Наші пращури, та 
і ми зараз віримо, що в 
ньому перебувають духи 
дідів – прадідів, заступни-
ків будинку. Свята вечеря 
складається з 12-ти тради-
ційних страв (12 місяців у 
році, 12 апостолів Христа), 
які ставлять на стіл, на-
критий білою скатертю. У 
деяких областях Західної 

України під скатертину 
кладуть трохи сіна (частка 
яселек, в яких народився 
Бог). 

Однією з  головних 
страв є кутя – найголо-
вніша обрядова їжа. За-
правляють кутю медом, 

додають горіхи, родзинки. 
Окрім того, обов’язково на 
столі мають бути квасоля, 
узвар (компот з сухофрук-
тів), пампухи, вареники 
з різними начинками. Усі 
страви мають бути піс-
ними. 

Як тільки на небі за-
жевріє перша зірочка, усі 
збираються на святкову 

вечерю. Якщо сім’я живе 
в приватному будинку, 
де є тварини, то перед 
Святвечором господар 
виносить на вулицю кутю 
і пригощає всіх тварин, які 
є в господарстві. Є повір’я, 
що на Різдво тварини роз-

мовляють між собою. Гос-
подар входить до будинку, 
виголошується молитва, 
і всі сідають до столу. На 
столі запалюють свічку. Є 
і таке повір’я: якщо свічка 
горить рівно, то всі при-
сутні за столом цього року 
будуть живі і здорові. Ще 
одна традиція на Різдво 
в Західній Україні: Свята 

вечеря – свято родин-
не, але на столі ставлять 
тарілку для гостя, якщо 
такий з’явиться. На вікні 
ставлять тарілку з кутею за 
померлих, щоб вони зна-
ли, що про них пам’ятають. 
Самий старший в сім’ї (ді-
дусь, бабуся або батько, 
мати) тричі хрестить кутю, 
після чого поздоровляє 
всіх з Різдвом Христовим, 
і починається вечеря. 

Після вечері звучать 
колядки (різдвяні пісні). 
Зі столу посуд не заби-
рається, щоб духи могли 
прийти і повечеряти. Ніч 
перед Різдвом – це свята 
ніч, тому світло горить до 
ранку. У деяких областях 
Західної України у ніч пе-
ред Різдвом, а в інших 
– лише на Різдво, прихо-
дять колядники або вертеп 
(хлопчики, переодягнуті в 
ангелів, бісів, воїнів). Вони 
несуть з собою срібну 
зірку, дзвіночки, шопку 
(маленький будиночок, 
зроблений з дерева і на-
критий соломою), у якій в 
ясельках спить маленький 
Ісусик. Колядники роз-
казують про народження 
Христа, колядують, по-
здоровляють господарів з 
Різдвом, бажають щастя 
і здоров’я в Новому році.

У ніч перед Різдвом 
ніхто не спить. Вранці всі 
збираються до церкви, де, 
відстоявши службу, довго 
співають колядки. Після 
служби розходяться по 
будинках і чекають гостей 
або самі йдуть відвідати 
родичів і знайомих. У міс-
тах і селах на Різдво перед 
церквою ставлять поміст, 
на якому ставлять спекта-
клі про народження Ісуса 

Христа. Різдво в Україні 
– це улюблене свято, яке 
чекають і люблять. Що-
року народження Христа 
нагадує про те, що Бог 
завжди з нами, пам’ятає 
і любить нас. Він бажає 
нам усім миру і добра, 
щоб зірка, яка зійшла над 
Вифлеємом під час його 
народження, освітлюва-
ла нам шлях до добра і 
щастя.

Особливо радісним 
було Різдво для дітей. 
Ватаги хлопчаків ходили 
по хатах з вертепом – ма-
леньким ящиком, обклеє-
ним кольоровим папером, 
де за допомогою ляльок 
розігрувалися вистави.  
Колядники обходили ва-
тагою багаті й бідні осе-
лі, співаючи колядки та 
щедрівки. І в кожній хаті 
світлішало, людям става-
ло легше на душі. Коляд-
ників чекали з нетерпінням 
і щедро віддячували їм 
яблуками, горіхами, бу-
бликами. Вважалося, чим 
більше дітей завітає до 
хати, тим щедрішим для її 
господарів буде новий рік. 

Наступний за Різдвом 
день – свято Богороди-
ці. Особливо шанува-
ли його жінки, оскільки 
воно пов’язане з Божою 
Матір’ю. У цей день відві-
дувати жінок, які прийма-
ють роди, а також справ-
ляли обіди та панахиди за 
померлими.

Різдво Христове – це 
свято любові. Любов, ко-
тру принесло на землю 
Різдво, зобов’язує нас до 
внутрішнього відроджен-
ня, до оновлення усьо-
го сущого: людини, сім’ї, 
нації, держави, всесвіту. 
Різдво Христове закликає 
нас шанувати всі творіння, 
які витворив Бог. 

ТРАДИЦІЇ  СВЯТКУВАННЯ 
ДНЯ  СВЯТОГО  МИКОЛАЯ

ХРИСТОС  РОЖДАЄТЬСЯ  —  СЛАВІТЕ  ЙОГО!

Свято Миколая прийшло до України 1088 року, за часів 
князя Всеволода Ярославовича. На честь святого княгиня 
Ольга в середині побудувала один із перших храмів Київської 
Русі в середині IX століття над могилою Аскольда в Києві. 
Найдавнішу збережену українську ікону святого Миколая 
датують початком XIV століття


