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До Карпатської України за-
карпатці йшли складним 
шляхом. Політичні пери-

петії початку ХХ століття певною 
мірою сприяли пробудженню 
свідомості місцевого населен-
ня, його елітних груп. Наслідки 
Першої світової війни надали 
нового дихання національно-
визвольним потугам українців. 
Вони проявилися в спробах 
встановлення нових політичних 
відносин. Реалії Гуцульської 
Республіки, Хустського конгресу 
підтверджують прагнення за-
карпатців до державного життя. 
Після входження історичного 
Закарпаття, під назвою Під-
карпатська Русь, до складу 
Чехословацької Республіки 
(1919 рік) на основі адаптації 
суспільства до демократичних 
реалій тогочасності розпочався 
новий етап політичної зрілості 
закарпатців. Упродовж 20 – 
30-х років ХХ століття вони 
пройшли важкі випробування 
демократією, шукали можливос-
ті власного державотворення. 
Крім того, державна демокра-
тична система витворила нове 
явище суспільно-політичного 
життя – партійний плюралізм, 
що виражався в існуванні різних 
як за культурно-національним 
складом, так і за структурно-ор-
ганізаційною базою політичних 
партій.

Двадцятирічне перебування 
краю в складі демократичної 
Чехословацької Республіки 
створило оптимальні умови для 
різнобічного національно-куль-
турного розвитку Закарпаття. 
Ставлення урядовців Чехосло-
ваччини до Закарпаття й україн-
ської проблеми загалом суттєво 
відрізнялося від політики щодо 
української ідеї інших країн Єв-
ропи, перш за все Польщі. Цей 
факт, безперечно, сприяв у про-
веденні Августином Волошином 
чіткого українського курсу, хоча 
й з орієнтацією на заступництво 
Німеччини, а автономні уряди 
Закарпаття одержували все-
бічну підтримку з боку українців 
Східної Галичини, європейських 
країн, США і Канади, які бачили 

в автономній державі зародок 
майбутньої соборної України. 
З’ясування цієї проблеми має 
незаперечне науково-пізна-
вальне значення. Невелика 
гілка українського народу, одер-
жавши матеріальну і моральну 
підтримку української еміграції, 
викликавши здивування в ціло-
му світі, здобула можливість в 
певній мірі проводити власну 
внутрішню і зовнішню політику, 
наслідком якої була спроба 
формування української дер-
жавності. Такої можливості не 
мали українці, які знаходилися 
під тоталітарним режимом в Со-
юзі Радянських Соціалістичних 
Республік, у складі Польщі та 
Румунії.

У 1938 – 1939 роках укра-
їнський народ Закарпаття в 
черговий раз переконався, що 
тільки незалежна Україна може 
бути гарантом безпеки краю. 
Виходячи з цього, незаперечним 
буде твердження, що існування 
Карпатської України як авто-
номної, а згодом і незалежної 
держави, прискорило процес 
возз’єднання всіх українських 
земель в єдиному державному 
механізмі.

Саме тому впровадження 
тематики Карпатської України 
в навчально-виховний процес 
загальноосвітніх шкіл та інших 
навчальних закладів носить 
не тільки пізнавальний, а й па-
тріотично-виховний характер. 
Хронологічні межі власне Кар-
патської України охоплюють 
період від вересня – жовтня 
1938 року, коли політичні сили 
Закарпаття активізували свою 
діяльність в боротьбі за авто-
номні права і незабаром їх 
здобули, до кінця березня 1939 
року – проголошення неза-
лежності Карпатської України 
та початковий період окупації 
краю військами Угорщини. У 
яскравій когорті визначних лю-
дей Закарпаття вагоме місце 
посідає Августин Волошин (17 
березня 1874 – 19 липня 1945 
років). З його іменем пов’язане 
піднесення рівня національної 
свідомості закарпатців, само-

усвідомлення себе, як складової 
частини великого українського 
народу. Як Олександр Духнович 
вважається великим будителем 
закарпатських українців у ХІХ 
столітті, так Августин Волошин – 
найвизначніша постать Срібної 
Землі ХХ століття.

З іменем Августина Воло-
шина пов’язані найвизначніші 
політичні й культурні здобут-
ки закарпатських українців у 
першій половині ХХ століття. 
Він спричинився до піднесен-
ня національно-визвольного 
руху в 1918 – 1919 роках, коли 
Всезакарпатський конгрес 21 
січня 1919 року прийняв рі-
шення про возз’єднання  краю 
з Україною. Протягом усього 
міжвоєнного періоду Августин 
Волошин відстоював інтереси 
закарпатців, на якій посаді б він 

не знаходився. З його іменем 
пов’язано утворення товари-
ства «Просвіта», «Учитель-
ської Громади», «Педагогічного 
товариства», Закарпатського 
театру, політичних партій тощо. 
Августин Волошин був всебічно 
розвинутою особистістю, ви-
сокоосвіченою людиною. Його 
внесок як педагога, теоретика 
й практика педагогічної думки, 
організатора культурно-освіт-
нього руху в Закарпатті, учено-
го, журналіста і, врешті-решт, 
визначного політичного діяча 
важко переоцінити, тому нема 
нічого дивного, що ще при житті 
Августина Волошина вийшла у 
світ велика кількість праць про 
нього. Вже тоді з’явилися перші 
книги, в яких аналізувалася його 
творчість. Возз’єднання Закар-
паття з Радянською Україною на 
тривалий проміжок часу поста-
вило «табу» над дослідженням 
життя і діяльності Августина 
Волошина. Виняток становила 
зарубіжна історіографія. Почи-

наючи з 1990 року, а особливо 
після проголошення незалеж-
ності України, вітчизняні дослід-
ники все частіше зверталися до 
багатогранної творчої спадщини 
видатного педагога і мислителя, 
почали видавати змістовні праці 
про Августина Волошина. На 
сьогоднішній день їх вже налі-
чується більше 150-ти.

З іменем Августина Волоши-
на пов’язана епоха боротьби 
місцевих жителів Закарпаття 
за свої політичні права і дер-
жавне самовизначення. Він був 
депутатом чехословацького 
парламенту від Закарпаття, 
відстоював право на повну 
автономію краю, на всебічний 
розвиток економіки і культури. 
У жовтні 1938 року очолив уряд 
автономної Підкарпатської Русі, 
а в березні 1939 року став пре-

зидентом Карпатської України 
і проявив себе як досвідчений 
державний діяч, захисник за-
гальноукраїнських державних 
інте-ресів. Після окупації За-
карпаття Угорщиною в березні 
1939 року він переїхав до Праги, 
де продовжив державницьку і 
науково-педагогічну діяльність, 
обіймав посаду ректора Укра-
їнського Вільного Університету. 
Августин Волошин одержав 
визнання і як релігійний діяч 
Закарпаття, який боровся за 
зміцнення Мукачівської греко-
католицької єпархії, дбав про 
духовне виховання молоді, 
всього населення краю.

Історичне значення Карпат-
ської України набуває особливо-
го розуміння в контексті процесу 
українського державотворення. 
Адже впродовж ХХ століття 
після національно-визвольних 
змагань 1917 – 1918 років (зо-
крема становлення Україн-
ської Народної Республіки і її 
возз’єднання з Західно-Україн-

ською Народною Республікою) 
проголошення незалежності 
Карпатської України стало на-
ступним етапом державності 
українських земель, що визнано 
і в наші дні на офіційному рівні.

Наприкінці 30-х років ХХ 
століття Карпатська Україна 
виявилася єдиною державою, 
де невелика гілка українського 
народу проголосила свою неза-
лежність і заявила про бажання 
жити державно-політичним жит-
тям. Такої можливості не мали 
українці, які проживали в межах 
інших іноземних держав. Однак, 
вони дивилися на Карпатську 
Україну як на територію, де ро-
биться спроба відновити укра-
їнську державність. Виходячи 
з цього, необхідно розцінювати 
утворення Карпато-української 
держави як другий, після ви-
звольних змагань 1918 – 1920-х 
років, етап у боротьбі за ство-
рення українського державного 
утворення на окремо взятій 
українській території. Більше 
того, можна сміливо навести 
прямий зв’язок між захисниками 
Карпатської України 1939 року 
й борцями за Незалежність 
України на початку 90-х років 
минулого століття, зокрема в 
Закарпатській області. Більше 
того, деякі патріоти Карпато-
Української держави стали 
активними учасниками новітніх 
національно-визвольних зма-
гань на зламі 80 – 90-х років. 
Серед них були і Микола Банду-
сяк, Олександр Пайкош та інші.

Важливим фактором є 
зв’язок поколінь у процесі дер-
жавотворення. Тому можна 
впевнено наводити певні ана-
логії у державному будівництві 
й із сьогоденням, адже 2004 
року, разом з перемогою Вікто-
ра Ющенка на президентських 
виборах, перемогу отримав і 
справді Український Народ, який 
у політичній історії своїй ніби 
хвилями напливу та відпливу 
формував доленосні підвалини 
державності. Віктор Ющенко, а 
разом із ним усі ті, хто його під-
тримував, перебороли страх, 
відстояли гідність і свою честь, 
довели справедливість своїх 
законних вимог на право жити 
у вільній, цивілізованій країні. І 
незважаючи на складності сус-
пільно-політичного розвитку, дух 
революції, який витав на почат-
ку ХХ століття в Україні й отри-
мав помаранчеве забарвлення, 
є духом нації, що не зникне у 
віках. Це відчули й закарпатці. 
Так було в історії, так, вочевидь, 
буде у майбутньому.

КАРПАТСЬКА  УКРАЇНА
Й  УКРАЇНСЬКЕ  ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Утворення Карпато-Української держави стало результа-
том багаторічної діяльності українських патріотичних сил у 
всіх сферах суспільно-політичного життя. Завдяки активній 
діяльності українських політичних партій, товариств, окре-
мих громадсько-культурних діячів поступово зростала на- 
ціональна свідомість краян, які, фактично, пройшли сво-
єрідну еволюцію від угорських русинів до закарпатських 
українців, через самоусвідомлення своєї ідентичності до ідеї 
політичної єдності з усім українським народом. Карпатська 
Україна отримала визнання української історії і сучасної по-
літичної науки. Її героїчний виступ у 1939 році визнано одним 
із етапів українського державотворення, а лідер Карпато-
Української держави – Августин Волошин – заслужено, хоча 
й посмертно, проголошений Героєм України
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Нещодавно у Закарпатському ін-
ституті післядипломної педагогічної 
освіти підбито підсумки ІІ обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу май-
стерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів 
,,Джерело творчості” у номінації 
„Керівник гуртка – 2016”. 

2016 року керівники гуртків брали 
участь у номінаціях „Керівник екологічного 
гуртка”, „Керівник біологічного гуртка”, 
„Керівник гуртка декоративно-ужиткового 
мистецтва”, „Фольклористика” та „Мисте-
цтвознавство”.

У ІІ (обласному) етапі Конкурсу взяли 
участь 22 керівники гуртків із 16 поза-
шкільних навчальних закладів області. 
Зокрема, Закарпатський обласний еко-
лого-натуралістичний центр учнівської 
молоді, Закарпатський центр науково-
технічної творчості учнівської молоді, 
Мукачівський центр позашкільної освіти, 
Берегівський районний будинок дитячої 
творчості, Виноградівський районний 
еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді (двоє учасників), Великоберез-
нянський районний центр позашкільної 
роботи з дітьми та юнацтвом (двоє 
учасників), Тячівський районний Центр 
дитячої та юнацької творчості, Тячівський 
районний еколого-натуралістичний центр 
(двоє учасників), Перечинський будинок 
дитячої та юнацької творчості, Рахівський 
районний будинок дитячої та юнацької 
творчості, Ужгородський районний центр 
дитячої творчості, Міжгірський районний 
будинок дитячої творчості (двоє учасни-
ків), Міжгірська районна станція юних на-
туралістів (двоє учасників), Мукачівський 
районний центр дитячої та юнацької 
творчості, Свалявський районний будинок 
школярів, Хустська районна станція юних 
натуралістів (двоє учасників). 

Проведений конкурс продемонстрував 

креативність, компетентність, творчу 
активність педагогів-позашкільників, дав 
можливість виявити результати своєї 
роботи, показати надбання, які зуміли 
створити протягом років невтомною пра-
цею педагоги-позашкільники, звіритись 
зі своїми колегами з інших позашкільних 
установ області, сприяв підвищенню ролі 

педагогічних працівників в екологічному, 
природознавчому, мистецько-естетично-
му вихованні підростаючого покоління. 
Конкурс допоміг удосконалити фахову 
майстерність керівників гуртків, яка прояв-
лялась у різних формах і методах роботи, 
застосування нових ідей у поєднанні із 
традиційними тощо. 

Переможцями стали:

Луканинець Наталія Іванівна, керівник 
гуртків Мукачівського районного центру 
дитячої та юнацької творчості (номінація 
„Керівник екологічного гуртка”); 

Шереш Світлана Станіславівна, ке-
рівник гуртків Виноградівського район-
ного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді (номінація „Керівник 

біологічного гуртка”); 
Кузьма Вікторія Владиславівна, ке-

рівник гуртків Закарпатського обласного 
центру науково-технічної творчості учнів-
ської молоді (номінація „Керівник гуртка 
декоративно-ужиткового мистецтва”); 

Кут Любов Миколаївна, керівник гуртків 
Міжгірського районного будинку дитячої 
творчості (номінація „Фольклористика”); 

Варваринець Діана Петрівна, керівник 
гуртків Мукачівського центру позашкільної 
освіти (номінація „Мистецтвознавство”).

Слід відмітити роботи, які посіли ІІ міс-
це. Це, зокрема, доробки Пецкар Тетяни 
Василівни, керівника гуртків Свалявського 
районного будинку школярів (номінація 
„Керівник гуртка декоративно-ужиткового 
мистецтва”), Буковецької Наталії Воло-
димирівни, керівника гуртків Хустської 
районної станції юних натуралістів (но-
мінація „Керівник біологічного гуртка”), 
Король Наталії Михайлівни, керівника 
гуртків Перечинського будинку дитячої 
та юнацької творчості (номінація „Мисте-
цтвознавство”), Улиганець Анжеліки Ми-
хайлівни, керівника гуртків Берегівського 
районного будинку дитячої творчості 
(номінація „Керівник біологічного гуртка”), 
Самойлової Алли В`ячеславівни, керівни-
ка гуртків Закарпатського обласного еко-
лого-натуралістичного центру учнівської 
молоді (номінація „Керівник екологічного 
гуртка”), Ревть Марії Василівни, керів-
ника гуртків Хустської районної станції 
юних натуралістів (номінація „Фолькло-
ристика”), Панько Вікторії Михайлівни, 
керівника гуртків Великоберезнянського 
районного центру позашкільної роботи з 
дітьми та юнацтвом (номінація „Керівник 
гуртка декоративно-ужиткового мисте-
цтва”). Конкурсанти розкрили рівень своєї 
фахової майстерності, продемонстрували 
вміння застосовувати інноваційні тех-
нології з формування інтелектуальної 
особистості, власний педагогічний досвід 
через форми і методи роботи з гуртків-
цями, показали найбільш оптимальні 
моделі організації навчального виховного 
процесу у позашкільному навчальному 
закладі. Презентації роботи, портфоліо, 
відеозаписи занять, авторські програми 
– все це основа для подальшого творчого 
розкриття педагога-позашкільника. 

ДЖЕРЕЛО  ТВОРЧОСТІ

У березні у Закарпатському інститу-
ті післядипломної педагогічної освіти 
спільно з департаментом освіти і науки 
Закарпатської облдержадміністрації 
пройшов семінар-практикум з питань 
організації навчання дітей з особливими 
освітніми потребами. 

Учасниками семінару були спеціалісти 
(методисти) органів управління (відділів) 
освітою з інклюзивного навчання, завідувачі 
районних (міських) психолого-медико-педа-
гогічних консультацій та заступники директо-
рів з навчально-виховної роботи спеціальних 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів.

Роботу семінару розпочав Михайло 
Шеверя, заступник директора департамен-
ту – начальник управління освіти та науки 
департаменту освіти і науки облдержад-
міністрації, який висвітлив питання про 
заходи щодо забезпечення права на освіту 
дітей з особливими освітніми потребами в 
загальноосвітньому просторі, наголосив на 
розробленні перспективних планів оптимі-
зації мережі інтернатних закладів районного 
(міського) підпорядкування та розвитку ме-
режі загальноосвітніх навчальних закладів 

з інклюзивними та спеціальними класами. 
Про удосконалення діяльності психолого-

медико-педагогічних консультацій відповідно 
до нової освітньої політики розповіла Олена 
Утьосова – завідувач обласної психолого-
медико-педагогічної консультації.

Оксана Гаяш, методист кабінету до-
шкільної, початкової та інклюзивної освіти 
доповіла про організацію курсів підвищення 
кваліфікації для педагогів, які працювати-
муть з дітьми з особливими освітніми по-
требами в інклюзивних (спеціальних) класах 
(групах), окреслила пріоритетні завдання 
післядипломної освіти з питань запрова-
дження інклюзивної освіти: 1) підготовка 
нової генерації педагогічних працівників, 
здатних позитивно впливати на розвиток 
особистості в умовах інклюзивної освіти; 
2) модернізація змісту, принципів, форм і ме-
тодів щодо формування готовності фахівців 
до впровадження інклюзивного навчання; 
3) реалізація сучасних підходів до профе-
сійної підготовки педагогічних працівників в 
умовах освітнього закладу. 

Методист запрезентувала технологію 
створення і ведення портфоліо учня по-

чаткової школи та вчителя 
інклюзивного навчання. 
Оксана Володимирівна 
підкреслила, що портфоліо 
вчителя ми розглядаємо як 
спосіб фіксування, накопи-
чення та оцінки індивіду-
альних досягнень школяра 
з особливостями психофі-
зичного розвитку протягом 
певного періоду навчання. 
Оцінюватися має динамі-
ка навчальної успішності 
учня відносно самого себе. 
Тому у портфоліо вклада-
ються продукти навчальної 
діяльності, які засвідчують 
динаміку розвитку дитини.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРАВА  НА  ОСВІТУ  ДІТЕЙ
З  ОСОБЛИВИМИ  ОСВІТНІМИ  ПОТРЕБАМИ

10 березня в Закарпатському ін-
ституті післядипломної педагогічної 
освіти відбулась Обласна науково-
практична конференція „Степан 
Жупанин – науковець, поет, педагог”, 
присвячена 80-літтю від дня наро-
дження письменника. Конференцію 
зорганізовано на базі кафедри пе-
дагогіки і психології, якою наприкінці 
80-х – на початку 90-х рр. керував 
Степан Ілліч.

Відкриваючи конференцію, за-
ступник директора ЗІППО кандидат 
історичних наук М.М. Басараб наго-
лосив на суспільному значенні такої 

діяльності інституту, адже завдяки 
педагогам-науковцям ЗІППО ви-
світлено діяльність таких постатей 
у культурі нашого краю, як, зокрема, 
О. Духнович, М. Лучкай, В. Гомоннай. 

Учасники заходу окреслили життє-
вий та творчий шлях ювіляра, вима-
лювали його творчий портрет на тлі 
доби (Л.П. Ходанич, канд. пед. наук, 
доцент, завідувач кафедри). 

Наукову діяльність у контексті 
розвитку педагогічної думки деталь-
но висвітлив колега С.І. Жупанина 
доктор фіз.-мат. наук, професор 
В.В. Химинець (у минулому завідувач 
кафедри, де С.І. Жупанин захищав 
наукову роботу). Він наголосив, зо-
крема, на не помічених 
раніше деталях життєпи-
су ювіляра.

Канд. пед. наук, доцент 
кафедри суспільно-гума-
нітарної та етико-естетич-
ної освіти П.М. Ходанич 
вивів значення поетичної 
творчості С.І. Жупанина 
на тлі епохи та історії 
Закарпатської організації 
Спілки письменників. 

Завідувач кафедри дизайну За-
карпатського художнього інститу-
ту, кандидат мистецтвознавства 
О.І. Долгош розкрила тему історії 
книжкової ілюстрації у виданнях 
для дітей ІІ половини ХХ століт-

тя, зокрема оформлення книжок 
С.І. Жупанина. 

Г.І. Рего, канд. пед. наук, доцент 
кафедри педагогіки і психології, 
здійснила аналіз творчості поета в 
ракурсі морально-етичного вихован-
ня дошкільників та учнів початкової 
школи. 

Родзинкою заходу став виступ 
учителя Ужгородської ЗОШ І ст. №1 
В.О. Манзулич, яка разом зі своїми 
учнями та заслуженою артисткою 
України Кларою Лабик продемон-
струвала практичне застосування 
поетичної педагогіки С.І. Жупанина в 
навчально-виховний процес сучасної 
школи.

З  ПРИСВЯТОЮ  ПОЕТУ-ПЕДАГОГУ



Нещодавно в Закарпатському художньому інституті 
відбулася Міжнародна науково-практична конференція 
„Микола Мушинка: портрет на тлі доби”, присвячена 
80-річчю від дня народження видатного діяча сучас-
ності, фольклориста та мистецтво- і літературознавця, 
перекладача, бібліографа, доктора філологічних наук, 
президента НТШ у Словаччині, голови Асоціації українців 
Словаччини, іноземного академіка Національної академії 
України, професора ЗХІ – пана Миколи Мушинки. 

Микола Іванович Мушинка – це Людина енциклопедич-
них знань в історико-культурній сфері. Він належить до 

когорти будівничих словом і 
ділом. Це – Людина сильна, 
незламна духом, непідвлад-

на часу й ідеологіям, сіяч доброго і мудрого. Про 
вагомий внесок професора М.І. Мушинки у розвиток 
української літератури, фольклористики та бібліо-
графістики під час конференції наголошував один 
із високодостойних гостей конференції – академік, 
доктор філогічних наук, професор, директор Інсти-
туту літератури імені Тараса Шевченка НАН України 
Микола Жулинський.

Професора Мушинку поправу можна назвати 
Корифеєм на ниві україністики. Все своє свідоме 
життя Микола Іванович за підтримки своєї дружини 

пані Магдалини Мушинки протуровує стежки доброти до 
людських сердець, прокладає мости дружби між держа-
вами і науковцями.

Завдячуючи його старанням, наполяганням, науко-
вим розвідкам у царині словацької й української історії 
і культури, в науковий вжиток повернені імена – Івана 
Панькевича, Володимира Гнатюка, Івана та Ореста Зі-
линських, Степана Клочурака, о. Степана Папа, Василя 
Ґренджу-Донського, Василя Капішовського, Новаківсько-
го, Кулецю, Мондича, Рака, Миколу Грицака, Остапчуків, 
Дністрянських, Якуба Поповича та інших.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної 
освіти на цьому форумі представляли М. Баяновська, 
завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-
естетичної освіти, кандидат педагогічних наук, доктор 
філософії (PhD), доцент, член-кореспондент Міжнародної 
академії богословських наук, П. Ходанич, доцент кафедри 
суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти Закар-
патського інституту післядипломної педагогічної освіти, 
кандидат педагогічних наук, доцент, член Національної 
спілки письменників України, Національної спілки май-
стрів народного мистецтва України, Національної спілки 
краєзнавців України, Л. Ходанич, завідувач кафедри 
педагогіки та психології Закарпатського інституту післяди-
пломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 
доцент, член Національної спілки письменників України.

Марія Баяновська,
завідувач кафедри

суспільно-гуманітарної та
етико-естетичної освіти ЗІППО
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ВІДОМІ ПОСТАТІ КРАЮ

КОРИФЕЙ  НА  НИВІ  УКРАЇНІСТИКИ

За твердженням Андрія Содомори, 
відомого українського поета, пере-
кладача й ученого, людей єднає 

„пригорща хвилин”. Йдеться передусім про 
святковий настрій, що панує, власне, над 
життєвою „пригорщею хвилин”:

Йди до весни – чи зиму здоганять?
Невизначеність дня і пори року…
Самі ж літа, що стрімголов летять, 
Взяли перепочинок ненароком.

Вона була завжди поруч, коли в очах 
учня яскріло захоплення, тобто поклик 
до руху – пізнати досі незнане. Вона – це 
Марія Опаленик. Учитель з Божої благо-
даті! Скажу одразу: йдеться тут про осо-
бисті враження. Адже авторові цих рядків 
судилося навчатися упродовж 1959-1960 
рр. у стінах Міжгірської середньої школи, 
коли її директором був Іван Святиня, 
прихильник народної педагогіки. Під його 
орудою трудився доволі зримо згуртова-
ний колектив. Не буде перебільшенням, 
коли б сказати: його окрасою служила 
вчителька української мови та літератури 
– Марія Опаленик. 

Коли побачила білий світ? Це сталося 
13 березня 1931 року у багатодітній родині 
Марії Полянської (1901-1974) та Федора 
Полянського (1887-1972). З десятьох ді-
тей (шестеро своїх, четверо  – прийомних) 
доньці Марії судилося особливе щастя 
– бути улюбленою з боку школярів кіль-
кох поколінь. Досить назвати один факт: 
упродовж двадцяти літ працювала вона 

у Міжгірській десятирічці. А до того були 
зусилля оволодіти світом знань. Так, по 
закінченню Мукачівського педагогічного 
училища (1950) та Ужгородського дер-
жавного (нині – національного) універси-
тету (1955) були ще й студії в Київському 
педагогічному інституті іноземних мов. Її 
прагнення перебувати в інтелектуальній 
світлиці мимоволі передавалося іншим: 
хотілося повторити такою ж інтонацією, 
якою вела бесіду молода вчителька.

Що складало основи її духового життя? 
Ось відповідь, що містить особистісне 
свідчення. В умовах початку шістдесятих 
Марія Опаленик активно здійснювала 
спробу реалізувати елементи національ-
ної школи безпосередньо на практиці. 
Мені пригадуються її міркування, вислов-
лювання, спостереження, що розкривали 
школярам сутність художніх надбань 60-х. 
Йдеться про твори представників різних 
епох – Тараса Шевченка, Івана Франка, 
Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, 
а також Дмитра Павличка, Ліни Костенко, 
Івана Драча, Миколи Вінграновського, 
Бориса Олійника. Звісно, нині годі уявити 
собі, як за тодішньої доби вчитель укра-
їнської мови був (а радше не був) спро-
можний висвітлити допитливим школярам 
так звані закриті питання (наприклад, про 
голодомор, окремі події Другої Світової 
тощо). Але для Марії Опаленик, питань, 
власне, «закодованих» на мовчанку, не 
існувало. Вона непомітно, але напрочуд 
професійно доводила: її предмет – най-
головніший. Учні буквально вслухалися 
у чарівний водопад Шевченкових рядків:

„Рости, рости, моя пташко,
Мій маковий цвіте,
Розвивайся, поки твоє
Серце не розбите…”
„Доле, де ти! Доле, де ти?
Нема ніякої,
Коли доброї жаль, Боже,
То дай злої, злої!...”

Від такого імперативного голосу клас 
буквально закляк. В очах учнів яскріли 
сльози. А вчителька ледь-ледь зримо 
роздмухувала Божу іскорку, з якої мав за-
йнятися вогник зацікавлення знаком Долі 
рідного народу. При цьому Марія Опале-
ник вміла передати дух текстової тканини, 
не вимагаючи „невиконуваного”; для неї 
було головне те, що той чи інший учень 

зможе виконати, віднайти свою тему поза 
уроком. Вона пояснювала либонь кожну 
деталь емоційно, творчо, переконливо. 
Ось аргументований голос як свідчення 
вмілого педагога: „Якщо в школі дитина 
не відчує красу поезій Шевченка, якщо у 
неї не виникне бажання вчити їх напам’ять 
для себе, а не на оцінку, хтозна, чи зможе 
вона коли-небудь зрозуміти поетичне 
слово свого сучасника, не кажучи вже 
про класику». До речі, на важливість цієї 
засади вперше звернула увагу Т. Неліна 
в оглядовій статті про Марію Опаленик 
„Моя гордість і слава – мої учні” („Україн-
ська мова і література в школі”, 1987, № 
6, с. 68–72). Основу цієї засади творить 
вплив Шевченкової творчості на школяра, 
власне, як фундаментальна парадигма 
рецепції українського слова загалом. 

Учитель переконливо тлумачила на-
ціональне письменство передусім як 
художнє українознавство. Тому для неї 
стало нормою навчити „ненаучуваного”, 
зважаючи на диференціацію особистісних 
ознак характеру, обдарування, ситуатив-
ної мотивації, рівня мислення тощо. Як 
на мою думку, Марія Опаленик навчала 
у процесі викладання української мови 
та літератури також школи мужності, 
милосердя, а водночас і школи оберігати 
стан культури бажань. Адже відомо, буває 
такий стан душі, мабуть, у кожного, коли 
та душа прагне творити й висловлювати 
думку віршем. І тут вчителька дбала, щоб 
підтримати сам процес творення. Як тут 
не згадати перші віршовані проби з-під 
пера Петра Скунця (1942 – 2007), талант 
якого чи не вперше зауважила саме Марія 
Опаленик. Учительці до всього було діло: 
літературні диспути, тематичні вечори, 
театральні вистави, мовно-літературні 
олімпіади. Вона навчала так, щоб життя 
вчорашнього учня стало завтра мелодією 
на рівні трудових досягнень. І так сталося, 
якщо назвати імена таких її вихованців, 
як П. Скунць, М. Шегута, М. Сюсько, 
І. Зимомря, М. Блецкан, І. Хрипта. До них 
дозволю собі прилучити й себе, бо маю 
у „хроніці серцебиття” чимало непро-
минальних миттєвостей від тієї чи іншої 
незабутньої зустрічі з великою Вчителькою 
життя. А ось – ще одне, власне, зворотнє 
свідчення, яке міститься в дарчому написі: 
„Дорогий мій Учню! Леся Українка – ця 
„найрозумніша, найгеніальніша жінка всіх 
епох і всіх народів” – засвітила Вам на небі 

в Міжгірській школі і повела в далекі на-
укові дороги. То ж нехай ті зорі довго-довго 
світять Вам, сприяють успіху на радість 
люблячої Вас учительки М. Ф. Опаленик.

Ужгород, 30.11.1996 р.”. 
Чому цей автограф промовистий для 

мене? Хто знає, але, може, й тому, що він 
написаний з нагоди мого полудня віку на 
титульній сторінці збірки поезій „Зоряне 
небо” Лесі Українки (Львів, 1988). А насам-
перед – раз-у-раз промайне блискіткою 
спомин про те, що Марія Опаленик вміла 
вести діалог з моїми рідними – братами 
Василем, Іваном, Федором, Юрієм, сином 
Іваном, а також моєю мамкою – Гафією 
Зимомрею (1919-1995; з роду – Зубанич). 

Примітно, що Петро Скунць у вірші 
„Школа під калиною” полишив такі схваль-
ні рядки:

В нас тонкі ламаються.
Смерками й
Смереками
Все в минуле вигнано, що було слабе.
Наші очі спинені – це єдине дзеркало,
У якому будете бачити себе.
Зашарілись маково? Це красиво –
Маково.
Говоріть, потерпимо сорок п’ять хвилин,
Ми не проти, вчителько,

захопитись Мавкою, 
Та коли вже свататись – тільки 

до Килин,
А Килину все-таки звуть у вас Калиною.
А чого це, вчителько, очі повні сліз?

Так, цитовані твердження визначного 
українського поета адресовані Марії Опа-
леник, яка висловлює слова подяки за 
безцінний внесок у долю інших. Передусім 
йдеться про нею прищеплену любов до 
рідного слова, що несе із собою потоки 
краси напровесні... Пригадую, бо рідко хто 
знає, скільки енергії вона віддала своїм 
колегам, коли працювала в Закарпатсько-
му інституті післядипломної педагогічної 
освіти, вдивляючись в непроминальний 
образ Августина Волошина як визначного 
носія педагогічної думки!

 Замовкаю. Хоч слід би невпинно гово-
рити про ненаписані листи до Вчительки, 
яка й нині не відає про втому. Отак прямує 
твердо вулицею, що носить ім’я Олек-
сандра Духновича. Мені видається, що я 
знаю, чому вона переконана: добрий день 
для України бережуть ангели!

Микола Зимомря, 
доктор філологічних наук,

член Національної спілки
письменників України

ВОНА  ПРОЗОРИТЬ  СВІТ  СВІТЛОМ  ДУШІ... 
(СЛОВО  ПРО  МАРІЮ  ОПАЛЕНИК) 
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Відповідно до плану роботи навчально-ме-
тодичного центру професійно-технічної 
освіти у Закарпатській області відбулося 

засідання навчально-методичної ради, на якій 
розглядалися питання:

- результати вивчення комплексно-ме-
тодичного забезпечення з професій, з яких 
здійснюється підготовка в Ужгородському ви-
щому комерційному училищі КНТЕУ, ПТУ № 33 
смт В. Березний (кравець, швачка), ДНЗ „Ужго-
родський центр професійно-технічної освіти” 
(столяр) та Вище професійне училище № 3 
м. Мукачево (електромеханік з ремонту та 
обслуговування лічильно-обчислювальних 
машин);

- вивчення атестаційних матеріалів викла-
дачів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ, 
які атестуються на вищу категорію та педаго-
гічні звання „старший викладач”, „викладач-
методист”, „майстер виробничого навчання ІІ 
категорії” та „майстер виробничого навчання І 
категорії”;

- узагальнений кращий педагогічний досвід 
викладача іноземної мови вищого професійного 
училища № 3 м. Мукачево Рогач Н. В.;

- стан виховної роботи з питань реалізації 
Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді ПТНЗ.
Щодо створення регіо-

нального експерименталь-
ного майданчика з впрова-
дження елементів дуаль-
ної системи на базі вищого 
професійного училища № 3 
м. Мукачево ознайомила при-
сутніх Терпай В.М., заступник 
директора з навчально-вироб-
ничої роботи. Під час виступу 
розповіла про важливість 
впровадження дуальної сис-
теми в навчальний процес 
при підготовці кваліфікованого 
робітника.

Також у режимі онлайн 
заслуховувались творчі звіти 
методистів ПТНЗ, які атес-
туються у 2016 році, а саме: 
Нежур В.С. (Ужгородське ВПУ 

ТТХ), Копчалюк М.А. (Тячівський професійний 
ліцей), Гулович Н.Г. (Свалявський професійний 
будівельний ліцей) та Медулич О.М. (Міжгір-
ський професійний ліцей).

Серед інших питань розглядалися методичні 
напрацювання педагогічних працівників, зокре-
ма: збірник інструкційних карток для проведення 
лабораторно-практичних робіт з предмета „Ма-
теріалознавство” (професія: швачка; кваліфі-
кація: 1-2, 3, 4 розряди) викладача Пліхти А.А. 
(Свалявський професійний будівельний ліцей), 
конспект уроків з предмета „Захист Вітчизни” 
викладача Жиленка В.М. (Вище професійне 
училище № 34 м. Виноградів) та електронний 
підручник „Товарознавство непродовольчих 
товарів” (професія: продавець непродовольчих 
товарів; кваліфікація: 3 розряд) творчої групи 
Куштан Г.В., Кияк Н.О., Нежур В.С., Микула Н.І 
(Ужгородське ВПУ ТТХ) та Федор В.Ф. (ДНЗ „Му-
качівський центр професійно-технічної освіти”).

 Затверджено зміст інформаційно-методич-
ного збірника „Вісник 2/2016”.

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти

у Закарпатській області

ЗАСІДАННЯ  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ

Про це йшлося на нараді 4 березня у Закарпатському ін-
ституті післядипломної педагогічної освіти. 

У нараді взяли участь заступник директора Івано-Фран-
ківського регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Лю-
бінець, представники департаменту освіти та науки Закарпатської 
ОДА, методисти центру ЗНО, інноваційних освітніх технологій 
та дистанційного навчання інституту та відповідальні за ЗНО у 
районах (містах) області. Окрім питань залучення персоналу та 
уточнення потреби у персоналі пунктів пробного тестування, на 
нараді обговорювалися також питання завершення реєстрації 
на основне ЗНО 2016 та порядок внесення змін до реєстрації.

У березні в Сторож-
ницькій ЗОШ І-ІІІ 
ст. учителі історії 

та правознавства Надія 
Ласько та Володимир 
Огар зустрічали гостей 
– слухачів курсів з історії 
Закарпатського інсти-
туту післядипломної 
педагогічної освіти. 

На початку директор 
школи Володимир Огар ознайомив гостей зі 
здобутками школи. Наступним етапом стало 
заняття з правознавства з елементами тренінгу 
„Я маю право!”, яке проводила Надія Ласько. 
Учні 9-11 класів були поділені на дві команди. 
Перед ними постало завдання – визначити, які 
права мають діти у нашій країні, та що потрібно 
робити, щоб ці права захищати.

Завдання учні виконували різноманітні: 
„очікування”, „асоціація”, „мозковий штурм”, 
працювали в групах над проектами, визначали 
за Конвенцією ООН, які права дітей порушено 
у конкретних ситуаціях.

Не були залишені поза увагою і наші гості. 
Для них Надія Федорівна також підготувала 
творче завдання, в якому вчителі взяли активну 
участь.

Для того, щоб діти відпочили, була викорис-
тана вправа „рухавка”. З підручних матеріалів 
учасники тренінгу робили мотузку. Наші гості 
дітям активно допомагали, даючи зі своїх речей 
все, що можна зв’язати. 

Після паузи робота 
продовжилася. Діти, 
гості за описом вгаду-
вали героя казки, права 
якого було порушено.

На заключному етапі 
вчитель підбила під-
сумки заняття. Діти 
виробили рішення, як 
вони можуть захистити 
свої права.

Під час обговорення 
заняття гості та ме-
тодист ЗІППО Юрій 

Шимон високо оцінили рівень проведення за-
няття, наголосивши на його інноваційності. Такі 
заняття дуже подобаються дітям: вони сучасні, 
привчають дітей працювати в команді та про-
являти лідерські якості.

В. Огар підготував презентацію „Причини 
агресії Росії проти України”, а учениця 9 класу 
Данієла Сливка презентувала гостям „Росій-
сько-українські відносини від кінця XIX століт-
тя до сьогодення”. Був зроблений детальний 
аналіз трансформації російсько-українських 
відносин від миру до війни.

В обласній олімпіаді з предмета „Електроматеріалознав-
ство” серед учнів професійно-технічних навчальних 
закладів, що відбулася 10 березня на базі Вищого про-

фесійного училища № 34 у м. Виноградів, брали участь 14 
учнів із 8 навчальних закладів, де здійснюється підготовка з 
електротехнічних професій.

Олімпіада розпочалася урочисто з вітального слова директо-
ра навчального закладу В. Гнатківського. Він побажав учасникам 
упевненості у своїх знаннях, показати хороші результати. До 
вітань долучилися присутні члени журі.

Компетентне журі очолював незалежний голова – П. Бобо-
нич, директор ТзОВ „Виноградівське райсільенерго”, інженер-
електрик.

З умовами та критеріями оцінювання завдань учасників олім-
піади ознайомила методист навчально-методичного центру у 
Закарпатській області Л. Горячова.

Програма олімпіади передбачала виконання учнями різно-
рівневих тестових завдань на персональному комп’ютері та 
розв’язання задачі.

Учні продемонстрували достатній та середній рівень знань.
За підсумками обласної олімпіади переможцями стали:
І місце – Віктор Пронько, учень Вищого професійного учили-

ща № 34 м. Виноградів, який набрав 55 балів з 80 можливих; 
ІІ місце – Іван Матоляк, учень Міжгірського професійного 

ліцею – 51 бал;
ІІІ місце – не присуджено, тому що результати учасників є 

нижчими ніж 60% від максимальної кількості балів. У таких ви-
падках призові місця не присуджуються.

Під час олімпіади супроводжуючі викладачі обмінялися до-
свідом викладання предмета „Електроматеріалознавство” у 
навчальних закладах.

Вітаємо переможців! Бажаємо успіхів та перемог у майбут-
ньому.

ПІДГОТОВКА  ДО  ПРОБНОГО
ЗНО  2016  РОКУ

Я  МАЮ  ПРАВО!

УЧНІ  ПТНЗ  ЗАКАРПАТТЯ  ЗМАГАЛИСЯ
В  ОБЛАСНІЙ  ОЛІМПІАДІ 
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НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ПСИХОЛОГУ

Підготовка до свідомого вибору 
професії є невід’ємною частиною 
всебічного розвитку особистос-
ті. Ці конспекти можуть бути ви-
користані практичними психоло-
гами, соціальними педагогами, ви-
хователями дошкільних закладів, 
класними керівниками на виховних 
годинах, у рамках тематичних 
тижнів в освітніх закладах.

Мета: розширити знання дітей 
про професії, трудові дії та знаряддя 
праці; викликати почуття поваги до 
трудівників та прагнення сумлінно 
працювати; дати уявлення про техніку 
„орігамі”; розвиток моторики рук.

Обладнання: малюнки з різними 
видами професій, різними видами 
транспорту.

ХІД ЗАНЯТТЯ
1. Організаційний момент. Ві-

тання. Повідомлення теми, мети 
заняття

Психолог: Добрий день, малі май-
стри!

 У цей день і у цей час
 Рада бачити всіх Вас!
- Чи задумувалися Ви над тим, 

скільки людей працює, щоб Ви були 
одягнуті, нагодовані, щоб було світло 
у наших домівках? (Діти дають свої 
відповіді).

Так, дійсно, працює багато людей. 
Вони виконують різну роботу. Так, 
щоб ви смакували смачну хлібину – 
працював пекар. Щоб були здорови-
ми – лікар. Щоб скуштувати ласощі, 
необхідно працювати не одній людині. 
Якщо ви полюбляєте ласувати смач-
ними бубликами, то як думаєте, скіль-
ки людей працює, щоб отримати їх?

Дійсно, спочатку треба виростити 
зерно. А хто ж його сіє, вирощує, 
збирає?

Так, це тракторист, й агроном, і ком-
байнер. Отже, всі професії важливі. 
Щоб розглянути всі професії, які є, 
нам не вистачить і дня. 

- Погляньте на малюнки і скажіть, 
які зображені професії ви знаєте. 

(Діти розглядають малюнки на 
дошці)

- А ким працюють Ваші батьки? 
(Діти дають свої відповіді).

Сьогодні зупинимося на професіях, 
які пов’язані з технікою. 

2. Актуалізація опорних знань та 
чуттєвого досвіду учнів

2.1. Питання для обговорення
- На Вашу думку, що належить до 

техніки?
- Які професії пов’язані з технікою?
Так, дійсно, це водій на різних ви-

дах транспорту, і автослюсар, який 
допомагає водієві ремонтувати той чи 
інший вид транспорту, і комбайнер, і 

тракторист. 
2.2. Кросворд „Відгадай про-

фесію”
Ви будете відгадувати кросворд і 

говорити, чи пов’язана ця професія 
з технікою.

Вірші до кросворда
*Є паличка в нього в руках чарівна
За мить сто машин зупиняє вона!
Ось паличку вгору він вміло під-

няв – і автомобіль, як укопаний став. 
(Регулювальник)

*У пору літню, в час осінній,
Навесні в гарячий час
Косять, жнуть вони і сіють, 
Хліб вирощують для нас. (Хлібо-

роби)
*Хто розносить нам листи? 
Телеграми і газети!
Ой, важка у нього ноша!
Діти, хто він! (Листоноша)

*Він нам, як мама, дорогий,
Він хоче нас навчити
Любити край чудовий свій.
Це мудрий наш… (Учитель)

*Хто нам робить із металів
Відшліфовані деталі
Для машин і тракторів?
Ну, звичайно ж, (Слюсарі)

*Твій одяг вийде, мов картинка:
Все по тобі – рукав і спідниці край.
Тож на примірці – так годиться – 
Стій рівно і не смій крутиться! 
(Кравець)

*Є в нього, друзі, мітла і лопата,
Ми на світанку спимо, а ...(Двірник) 
Ще до зорі прокидатися звик.
Двір і вулиця – глянь, які чисті.

*Шию, шию, чобітки, 
Шию й черевички:
В закаблуки б’ють гвіздки, 
Малі і великі.

Сюди – цок, туди – цок! 
Цок гвіздок в чобіток!
Гей, дівчата й парубки!
Гей, маленькі діти!
Всім пошию залюбки
Гарні черевички! (Чоботар)

*Бах-дзень-дзень! 
По залізу цілий день…
Скачуть іскри золоті.
Руки день весь зайняті…
Куєм коси і серпи,
Щоб було чим жать снопи. (Ковалі)

*Чий рубанок дошку чистить?
Стружки струже золотисті?
З чиїх дощок чистий колір?
Як той майстер зветься? (Столяр)

*Ні колода, ні пень –
Лежить цілий день.
Ні копає, ні косить,
а їсти просить. (Ледар)

*Гострі ножиці в руці.
В голці нитка на кінці.
Ножиць, голок промінці
В пальцях вправної … (Швеї)

3. Сприймання та засвоювання 
учнями нового матеріалу 

3.1. Інформаційне повідомлення
Ми недаремно сьогодні зупинили-

ся саме на професіях, що пов’язані 
з технікою, тому що зараз станемо 
майстрами цікавої техніки.

Багато років тому в Японії почала 
формуватись техніка роботи з папе-
ром. Його використовували не лише 
для письма, але й для створення чу-
дових фігурок, які отримували шляхом 
складання простого квадратика. Цю 
техніку називають „орігамі”. Квадрат-
ний аркуш паперу є основою будь-якої 
фігури, виконаної в цій техніці.

Отже, сьогодні Ви будете майстра-
ми такої техніки. А що саме будете ви-
готовляти, скажете, коли послухаєте 
загадку.

Невеличкий він та юркий,
Ледь чути мотора гуркіт,
Сміло хвилю розбиває, 
Ніби в піжмурки

з нею грає. (Човен)

3.2. Запитання для об-
говорення:

- А який ще водний тран-
спорт Ви знаєте?

- Для чого його викорис-
товують?

Я пропоную розглянути 
види водного транспорту. 
(Розгляд малюнків водного 
транспорту)

3.3. Розглядання зразка виробу
Погляньте (психолог демонструє 

зразок човника), якого човника буде-
мо виготовляти на сьогоднішньому 
уроці.

3.4. Технологія виготовлення 
виробу

Щоб гарно, охайно виготовити 
човника, ви повинні дуже уваж-
но слухати, в якій послідовності я 
буду його виготовляти. Старайтеся 
запам’ятовувати.

Психолог демонструє послідов-
ність виготовлення човна з коменту-
ванням.

3.5. Відбір матеріалу та інстру-
ментів

Діти обирають колір паперу, готу-
ють інструменти.

3.6. Правила техніки безпеки та 
гігієни праці

Психолог нагадує про основні пра-
вила безпеки, яких необхідно дотри-
муватися, працюючи з інструментами.

3.7. Самостійна робота учнів
Звучить тихенька музика. Діти ви-

готовляють човника. Психолог слідкує 
за роботою, надає окремим учням 
допомогу.

3.8. Виставка робіт з коментаря-
ми учнів 

4. Підсумки заняття
- Чи могли б люди жити, якби не 

працювали?
- Ким мрієте стати Ви? 

Алла Ткачук, 
практичний психолог

Ужгородської спеціальної 
ЗОШ-інтернату

„ПРО СЛАВНІ РУКИ ЗОЛОТІ”
ПРОФЕСІЇ 

ЛЮДИНА – ТЕХНІКА
(Конспект заняття для учнів 2 класу)
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Вступне слово вчителя 
Сцена: Ярослав сидить за 

комп’ютером. На столі підручник 
„Історія України”, довідкова літера-
тура з історії, енциклопедія.

Хлопчик: На завтра треба 
написати реферат про княгиню 
Ольгу.

(Дивиться в комп’ютер і чи-
тає:  „Київська Русь за князюван-
ня Ольги” – це я вже знаю)

(Дивиться в підручник)
„В підручнику це параграф 4. 
(Починає читати і засинає…)
Сцена: Літописець Нестор. 
„Після смерті від рук древлян 

князя Ігоря залишилась його дру-
жина і син Святослав. Оскільки 
Святослав був тоді ще хлопчиком, 
на князівський престол сіла у 945 
р. вдова Ігоря – Ольга…”

(На сцену виходить Ольга, 
сідає на свій трон)

„Той хто не помстився за смерть 
родичів, буде зганьблений на віки 
вічні, і тому наказую кинути древ-
лянських послів у глибоку яму та 
закопати живцем. І буде це лише 
моя перша помста…

Слухайте всі: у рік 946 з си-
ном Святославом збираю воїнів 
багатьох і хоробрих, і рушимо на 
Деревлянську землю”.

Літописець: 
І перемогли вони деревлян. 

Деревляни ж побігли й заперлися 
в городах своїх. А Ольга кинулася 
з сином своїм на Іскоростень – 
город, бо ті городяни вбили мужа 
її, і стала довкола города з сином 
своїм. А деревляни заперлися в 
городі і кріпко боролися з город-
ських стін, бо знали вони, що самі 
вбили князя і на що довелося б їм 
здатися.

І стояла Ольга літо ціле, і не 
могла вона взяти города. І намис-
лила вона так: послала послів до 
города, кажучи: „Чого ви хочете 
досидітись? Адже всі ваші горо-
ди здались мені, і згодились на 
данину, і обробляють ниви свої і 
землю свою. А ви хочете з голо-
ду померти не згоджуючись на 
данину?.. ”

„Лише малого я у вас прошу: 
дайте мені од двора по три голу-
би і по три горобці. Бо не хочу я 
тяжкі данини накласти на вас, як 
ото муж мій, а сього прошу у вас 
малого”.

Деревляни ж раді були цьому. 
Зібрали отож вони од двора по три 
голуби і по три горобці і послали 
до Ольги з поклоном. Ольга тоді 
сказала їм: „Се вже покорились 
ви єсте мені й моїй дитині. Ідіть-но 
в город, а я завтра відступлю од 
города і піду в город свій”. 

Деревляни ж раді були цьому 
й увійшли в город, і розповіли про 
все людям. І обрадувалися люди 
в городі.

Ольга тим часом, роздаючи 
воям кому ото по голубові, а дру-
гим по горобцеві, звеліла їм кожно-
му голубові й горобцеві прив’язати 
труд, обгортаючи його в маленькі 
платочки і ниткою прив’язуючи до 
всіх голубів і горобців. І звеліла 
Ольга, коли смеркалося, воям 
своїм пустити голубів і горобців.

Голуби ж і горобці полетіли в 
гнізда свої, – ті в голубники свої, 
а горобці під стріхи, – і тоді заго-
рялися голубники, а од них хижі і 
стодоли. І не було двора, де б не 
горіло, і не можна було гасити, 
бо всі двори загорілися. І побігли 
люди с города, і повеліла Ольга 
воям своїм хватати їх.

А як взяла вона город, то спа-
лила його. І старійшин же города 
спалила, а інших людей тих по-
била, а других отдала в рабство 
мужам своїм, а решту їх заставила 
платити данину.

Сцена: Княгиня Ольга на 
троні

„Щоб запобігти новим повстан-
ням, наказую:

Перше – встановити чіткі роз-
міри данини – „уроки”. Полюддя 
відмінити. Започаткувати спеці-
альні укріплені місця – „погости”. 
Відряджати воїв князівських, щоб 
приймати данину.

По-друге – в усіх підвладних 
Києву землях проводити мою 
центральну, адміністративну та 
судову владу. Та щоб забезпечити 
інтереси своєї держави диплома-
тичним шляхом посилаю мирне 
посольство на чолі зі мною до 
Константинополя…

До кімнати вбігає стража, три-
маючи міцно за руку хлопчика 
Ярослава, викрикуючи на ходу: 
„Демон! Демон!”

(Ярослав, ввічливо поклонив-
шись княгині) 

„О, шановна, мудра княгиня 
Ольга. Я з майбутнього 2016 року. 
І мені дуже захотілось розповісти 
вам як ми Вас вшановуємо.

В Україні глибоко шанують 
пам’ять про Вас – Вам споруджено 
пам’ятник, присвячуються книги, 
кінофільми. На державному рівні 
вам встановлена нагорода – ор-
ден княгині Ольги, яким нагоро-
джують жінок за визначні заслуги в 
державній і суспільній діяльності, 
вихованні дітей”.

Сцена: Княгиня Ольга
Покличте до мене архітектора. 
Входить архітектор.
– Наказую, щоб було розбудо-

вано і прикрашено стольний град 
Київ. Особливо величезна щоб 
була резиденція моя – двоповер-
хова кам’яна споруда, прикрашена 
мармуром, червоним шифером і 
декоративною керамікою. 

Князь Володимир – син князя 
Святослава Ігоровича. У 969 р. Во-
лодимир став князем у Новгороді, 
а після смерті батька брав участь у 
міжусобній війні за київський пре-
стол. Ставши київським князем, 
Володимир багато зробив для 
зміцнення держави, центральної 
влади.

Володимир Великий
Не жили в братерській згоді 
Святославові сини: 
Все змагалися за владу, 
Все сварилися вони.
Ярополк убив Олега, 
Володимир смерті ждав, 
Та покликав він варягів, 
Врятувавсь і князем став.
Де тепер розташувались 
Холмщина, Галичина, 
Там віддавна проживали 
Українські племена.
Неспокійно їм жилося, 
Дні проходили в боях, 
Набігали на їх чехи, 
Нападав на їх і лях.
Та найгіршими катами 
Були орди-дикуни. 
Як вони людей гнітили, 
Як знущалися вони!
І поклявся Володимир, 
Що він люто їм помстить, 
Що дулібів і хорватів 
Від недолі захистить.
Що прилучить до держави 
Холмщину, Галичину, 
Що збудує Україну 
Вільну, дужу і міцну.
Воює Володимир, 
І щастить йому війна, 
І злились в одну родину 
Українські племена
Звав тебе народ ласкавим,
Називав теж „сонцем ясним”
Бо зробив ти край великим,
А свій люд – багатим, щасним. 
Ти зібрав всі руські землі
Від Кавказу до Карпат –
І від моря по Волгу
Став „Великий” панувати
Ти віддав громаді владу
Всі найстаршим громадянам.

Сам став зверхнім судією
Й опікуном всім підданим.
Християнську вніс ти віру
У народ – мов цвіт обнови.
Що красив нам нашу землю
Світлом правди і любові.
І побивши печенігів –
Жив з сусідами у згоді.
Лад поширював в державі
І добробут у народі.
Тож за твого князювання
Край зацвів, як квітка рожі – 
І за те ти в нас „Великий”,
І „святий” у церкві Божій!...
Ведучі. Великі Князі Ярослав і 

Мстислав Володимировичі.
Ярослав, одержавши у своє 

володіння всю частину брата, 
зробився єдиним государем Русі.

1-й ведучий. Ярослав Новго-
родський, перемігши Святополка, 
вступив до Києва і став самовлад-
ним Великим Князем майже всієї 
Русі. Тільки два князівства не на-
лежали йому: Тмутороканське, що 
лежало на березі Азовського моря 
і Полоцьке. Настав спокійний час 
для Русі: брати, що замирилися, 
вже ніколи більше не сварилися, 
але обидва спілкувалися про 
добробут підданих. Через 10 

років після їхнього примирення 
Мстислав занедужав і незабаром 
помер. Після нього не залишилося 
спадкоємців.

За часів його князювання наша 
батьківщина була дуже відомою: 
він був князь розумний, хоробрий, 
богобоязливий, справедливий. 
Піклувався не тільки про себе та 
про завоювання перемоги, скільки 
про щастя свого народу. Він знав, 
що не може бути щасливим без 
віри в Ісуса Христа та без освіти, 
тож намагався щоб піддані його 
були щирими християнами, ве-
лів перекладати священні книги 
слов’янською мовою, навіть пере-
писував деякі з них для користу-
вання народом, заводив школи 
в містах своїх, умовляв підданих 
віддавати туди дітей, запрошував 
з іноземних держав художників 
для оздоблення церков і палаців 
київських, зібрав усі закони, за 
якими предки його правили Руські 
і наказав записати їх.

2-й ведучий. Здавалося, що 
Ярослав, який на власні очі бачив, 
що Русь тільки тоді може бути 
сильною і щасливою, коли нею 
керує 1 князь, не змінить своїх 
переконань. Але сталося так, що 
Ярослав, який уславився своєю 
розсудливістю, віддав державу 5 
своїм синам. Він думав, що бать-
ківські настанови утримають їх від 
сварок навіть тоді, коли його не 
буде на світі, і тому перед смертю 
довго говорив із ними; нагадував 
їм, скільки нещасть зазнали пред-
ки їхні від незгод, просив їх не 
забувати, що вони всі як діти од-
ного батька і матері повинні щиро 
любити один одного; нагадував 
їм слухатися в усьому старшого 
брата як батька і государя. Помер 
Ярослав спокійно, думаючи, що 
діти не забудуть заповіту бать-
ківського.

Йому було понад 70 років. На-
род щиро оплакував славетного 
государя, що так багато піклувався 
про його користь і щастя, але біль-
ше за інших сумували новгородці. 
Ярослав особливо любив їх за ві-
рну службу і прихильність до ньо-
го. Він дав їм багато переваг, яких 
не мали інші піддані його і навіть 
дозволив їм вибирати самим кня-
зів своїх. Минуло багато століть, 
а новгородці все ще пам’ятали і 
любили князя свого, усе ще ко-
ристувалися тими пільгами, що він 
надав їм, усе ще називали Двором 
Ярослава те місце, де збиралися 
для обговорення своїх справ.

Ярослав 
Багато зробив Ярослав

для держави,
Для Києва-града,

щоб той у віках
Столицею став.

Для добробуту й слави
Ішов Ярослав

по тернистих стежках.

Князь взявся навести порядок 
в законах

І законодавство

писемне створив.
Щоб Київська Русь

вже жила по канонах
І зла всяк по-своєму

тут не чинив.
Закони усі об’єднав

в „Руську правду”,
Що стала на захисті

власників прав.
Однаково всіх вже карали

за кривду
І штрафи

за скоєні злочини брав.
Позицію церкви князь зміцню-

вав й віру
І митрополію в Києві сам за-

снував.
В народ свій, в талант його ві-

рив він щиро,
То ж правити церквою русич 

наш став.
Церкви будувалися

за Ярослава
І спокій в державі цій запану-

вав.
А де печенігів розбили,

в місцях раті й слави, 
Софійський собор

Ярослав збудував.
Князь бібліотеку створив у 

соборі,
Налічувалось 950 книг-томів.
Щоб люди у щасті жили,

а не в горі,
Він все для просвіти

народу робив.
Жили люди

в сонячних променях віри,
Церкви будувалися

й монастирі.
Про мир і добробут

їх помисли щирі.
До міста тяглися малі і старі.
А місто росло

і укріплене стало.
До нього так просто тепер не 

пройти.
Його височезним

оточено валом

Й воріт є чотири,
між них – Золоті. 

Той валдвадцяти п’яти
метрів заввишки

З дубовими стінами зверху,
вгорі.

Чудове укріплення:
башти та вишки,

Воно неприступне було
в тій порі.

Ну, а для проходу –
ворота відкриті: 

Печорські і Лядські,
Софійські – для всіх.

А от Золоті – для гостей,
що зі світу.

І так, як належить,
стрічали там їх.

То ж Київ розрісся
вже за Ярослава,

Найбільшим він став
за міста в ті часи.

У світі про нього
поширилась слава

Далеко-далеко за межі Русі.
А сам Ярослав

до освіти тягнувся,
Книжки він читав і вночі, і удень.
Народ просвітити

він заприсягався,
Щоб люди читали й співали

пісень.
Й щасливо жили у щасливій 

державі,
У мирі, у спокої і в доброті.
А Київська Русь вже купалася 

в славі –
Центральною стала в тодішнім 

житті.
Родинним зв’язком князь

в той час поріднився: 
Трьох дочок віддав

за князів-королів.
Він й сам на принцесі

в свій час одружився
Й женив на принцесах

своїх трьох синів.
То ж Київ став

центром тодішнього світу: 
Культура, наука, політика тут!
А люди всі мали хорошу освіту
І діти навчаються,

мудрі ростуть.
Бо князь був

людиною мудрою дуже.
Він мир поважав, а війну не 

любив.
І доля народу йому небайдужа,
Життя для держави

й народу прожив.
1-й ведучий. Всіх своїх синів 

покликав і з любов’ю наказав.
(На сцені Ярослав Мудрий. До 

нього підходять сини)
Ярослав Мудрий 
Вас я, діти, залишаю,
Йду у ліпшу сторону,
Але, діти, пам’ятайте
Мою заповідь одну.
Не сваріться, живіть у згоді,
Тільки мир збере усе.
А незгода, наче вітер,
Все по полю рознесе.
Як не будете всі разом
Йти до спільної мети,
Ви, державу зруйнувавши,
Подастеся у світи,
Ви погубите ту землю,
Що придбали вам батьки.

(Сини ідуть зі сцени)
(На сцені знову з’являються 

ведучі)
1-й ведучий
Та недовго пам’ятали
Діти мудрий заповіт.
2-й ведучий
А нащадків Ярослава
Осудили на весь світ.
1-й ведучий. Наша зустріч до-

бігла кінця.
2-й ведучий. Але ми не про-

щаємося.
1-й ведучий. Тому що зустрі-

немося ще.
2-й ведучий. Обов’язково. До 

побачення.

Наталія Павлович, 
учитель історії,

директор Тибавської 
загальноосвітньої школи 

І-ІІ ст.,
Свалявський р-н
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Ми живемо у світі, насиченому 
електромагнітними полями 
різної потужності. Якихось 

однозначних заходів захисту чи об-
меження їхнього впливу немає, можна 
лише обмежити себе від впливу.

Електромагнітні поля (ЕМП) – це змінні 
електричні та магнітні поля, що поширю-
ються у просторі у формі хвиль зі швид-
кістю світла.

Ступінь біологічного впливу електро-
магнітних полів на організм людини зале-
жить від частоти коливань, напруженості 
та інтенсивності поля, тривалості його 
впливу. Учені встановили, що найбільшу 
небезпеку для організму представляє 
тривале опромінення впродовж декількох 
років. Унаслідок дії електромагнітних полів 
можливі як гострі, так і хронічні ураження, 
порушення в системах і органах, функ-
ціональні зсуви в діяльності нервово-
психічної, серцево-судинної, ендокринної, 
кровотворної та інших систем організму 
людини. 

Зазвичай зміни у діяльності нервової 
та серцево-судинної системах зворотні, і 
хоча вони накопичуються і посилюються 
з часом, але, як правило, зменшуються 
та зникають при виключенні впливу і 
поліпшенні умов праці. Тривалий та ін-
тенсивний вплив електромагнітних полів 
призводить до стійких порушень і захво-
рювань. Електромагнітні поля негативно 
впливають на людей, які безпосередньо 
працюють із джерелами випромінювань, а 
також на населення, яке проживає побли-
зу джерел випромінювання. Встановлено, 
що більша частина населення планети 
живе в умовах підвищеної активності 
електромагнітних полів. 

Небезпеку можуть становити лінії елек-
тропередач. Здорова людина страждає 
від відносно тривалого перебування в 

полі ліній впливу електропередач. Корот-
кочасне опромінення (хвилини) здатне 
призвести до негативної реакції тільки у 
гіперчутливих людей або у хворих деяки-
ми видами алергії. 

Найбільший вплив на електромагнітну 
обстановку будь-яких будівель в діапа-
зоні промислової частоти 50 Гц вносить 
електротехнічне устаткування, а саме: 
кабельні лінії, що підводять електрику до 
усіх квартир та інших споживачів системи 
життєзабезпечення будівлі, а також розпо-
дільні щити і трансформатори. 

Перелік небезпечних побутових елек-
троприладів та ступінь їхньої небезпеки 
для користувачів: 

Мікрохвильова піч – небезпечний елек-
тричний прилад (потрібно перебувати від 
нього на відстані не ближче 30 см під час 
його роботи);

Пилосос – небезпечна відстань елек-
тромагнітного випромінювання – 60 см; 

Електроплитка – небезпека тривалого 
знаходження біля електроплити ближче, 
ніж 30 см, на жаль, рідко береться до уваги 
домогосподарками;

Холодильник – у різних джерелах не-
безпека електромагнітного випромінюван-
ня різна і небезпечна відстань коливається 
від 30 см до 1,5 метра;

Електричний чайник – область випро-
мінювання до 25 см; 

Пральна машина – небезпечна відстань 
коливається від 40 до 60 см;

Посудомийна машина – до 40 см;
Електрична праска – небезпечна лише 

в режимі нагрівання, а відстань небезпеч-
ного випромінювання – 20 см;

Телевізор – один з найнебезпечніших 
побутових приладів і відстань до нього 

має бути не менше 1,5 метра, а для теле-
візорів 29 дюймів і більше – відстань слід 
збільшити до 2 і більше метрів;

Кондиціонер – як і телевізор, є одним 
з самих „випромінюючих” приладів, тому 
безпечно знаходитися не ближче 1,5 
метра; 

Комп’ютер – незважаючи на введен-
ня дуже жорстких заходів зі зниження 
електромагнітного випромінювання, цей 
прилад залишається досить небезпечним 
(бажано знаходитися не ближче 80 см від 
екрану); 

Радіотелефон – напевно, найшкідливі-
ший за електромагнітною дією на людину 
пристрій через дуже близьку відстань до 
людського мозку при використанні.

Щодо мобільних телефонів, зараз ще 
немає однозначного й достовірного науко-
вого підтвердження їхнього негативного 
впливу на людину, проте випромінювання 
від них не може не робити негативного 
впливу на організм. 

При роботі мобільного телефону елек-
тромагнітне випромінювання сприймаєть-
ся не тільки приймачем базової станції, 
але й тілом користувача, і в першу чергу 
його головою. Що при цьому відбувається 
в організмі людини і наскільки цей вплив 
небезпечний для здоров’я – однозначної 
відповіді на це питання дотепер не існує. 

У зв’язку з бурхливим зростанням чис-
ла технологій і приладів уникнути впливу 
електромагнітних полів у світі практично 
неможливо. Але треба зрозуміти, що по-
вне дотримання санітарних і гігієнічних 
норм при використанні побутових прила-
дів практично знешкоджує вплив електро-
магнітних полів на людину.

Змагання проводилися 
під егідою департаменту 
освіти і науки Закарпат-

ської ОДА, управління молоді 
та спорту облдержадміністра-
ції, відділення (філії) Комітету 
з фізичного виховання та 
спорту МОН України, відпо-
відно до Регламенту V СІШО 
– 2016 року. 

Безпосереднє проведення 
змагань, їх підготовка, підбір 
головної суддівської колегії 
(ГСК) та суддів, розробка і 
постановка дистанції, забез-
печення транспортом суддів 
змагань покладалося на За-
карпатський центр туризму, 
краєзнавства, екскурсій та 
спорту учнівської молоді (ди-
ректор В.І. Чепа) та Федерацію 
спортивного орієнтування За-
карпаття (голова Г.Ю. Фечо).

У змаганнях взяли участь 
125 орієнтувальників з міст 
Ужгород і Мукачево і 5 районів 
області: Перечинського, Ужго-
родського, Виноградівського, 
Іршавського, Хустського, що 
представили 10 команд.

На заході був присутній 
А.М. Плеханов, представник 
відділення (філії) Комітету з 
фізичного виховання та спор-
ту МОН України, який привітав 
орієнтувальників та побажав 
гарного настрою і переможних 
результатів.

Програма змагань була 
надто насиченою, і за два 
дні учасники мали поборо-
тися за комплект нагород на 
довгій, середній, короткій, 
спринтерській та естафетних 
дистанціях.

У перший день змагань, що 
відбувалися у с. Оріховиця 
Ужгородського району, учас-
ники змагалися на довгих, 
середніх та естафетних дис-
танціях. На довгих та середніх 
дистанціях серед юнаків пе-

ремогу святкували Василина 
Андрій, учень Ужгородської 
СШ №2 та Паламарчук Станіс-
лав, студент ІІ курсу ПГК ДВНЗ 
„УжНУ”. „Срібло” та „брон-
за” дісталися представникам 
Ужгородщини Балозі Михайлу 
та Манцуличу Володимиру 
та відповідно Сирохману Ро-
ману, Пилипу Петру, учням 
Кам’яницької ЗОШ.

Серед дівчат не було рівних 
представникам Ужгородського 
району Бобер Крістіні та Кре-
мінській Анастасії, котрі зумі-

ли перемогти представників 
м.Ужгорода Гуснай Вероніку 
з гуманітарно-економічного 
коледжу „Карпатського універ-
ситету” та Рішко Анастасію, 
ученицю Ужгородської ЗОШ 
№12. „Бронза” дісталася Граб-

чак Ізабелі та Олексій Євгенії, 
представницям Ужгородського 
району.

На естафетних дистанціях 
серед юнаків, які проходили на 
1,4 км з 12 контрольних пунк-
тів (КП), впевнену перемогу 
здобули ужгородці Василина 
Андрій у парі з Паламарчу-
ком Станіславом. Другими 
та третіми забігли представ-
ники Ужгородського району 
Сирохман Роман з Балогою 
Михайлом та Пилип Петро з 
Манцуличем Володимиром.

У дівчат дистанція була 1,0 
км, 9 КП, перемогли Кремін-
ська Анастасія у парі з Бобер 
Крістіною, представниці Ужго-
родщини. „Срібло” дісталося 
представникам Мукачівщини 
Цепурдей Ніні та Цепурдей Ка-
терині, ученицям Мукачівської 
гімназії, „бронза” – у Голик Ка-
терини, учениці Ужгородської 
ЗОШ №15 та Гуснай Вероніки.

Другого дня змагань, що 
проходив у спорткомплек-
сі „Юність”, на коротких та 
спринтерських дистанціях у 
дівчат перше місце дісталося 
Бобер Крістіні та Цепурдей 
Катерині, друге – Гуснай Ве-
роніці та Голик Катерині, третє 
– Дяковій Анні, представниці 
Іршавщини, та Смочко Валерії 
з м. Мукачева.

У юнаків першими були Ва-
силина Андрій та Паламарчук 
Станіслав, другими Сватко 
Артур, Манцулич Володимир, 
третіми Балога Михайло та 
Попович Олександр.

Переможців та призерів 
змагань нагородили грамо-
тами та медалями. До трійки 
найсильніших увійшли Ужго-
родський район, м. Ужгород, 
м. Мукачево. 

Вже згодом, на початку квіт-
ня, збірна Закарпаття візьме 
участь у фіналі V Всеукраїн-
ських ігор школярів. 

Г. Ю. Фечо,
головний суддя змагань 
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