
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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У рамках заходу відбулося засі-
дання круглого столу, організо-
ване відділом дослідження під-

готовки вчителів Державної наукової 
установи „Інститут модернізації змісту 
освіти” Міністерства освіти і науки 
України „Переформатування та модер-
нізація методичної служби в умовах 
децентралізації в галузі освіти: досвід, 
тенденції, стратегії”. В обговоренні По-
ложення про інститути післядипломної 
педагогічної освіти взяли участь Ми-
хайло Басараб, заступник директора 
з науково-дослідної роботи та між-
народної діяльності Закарпатського 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти та Василь Химинець, доктор 
фізико-математичних наук, професор 
Закарпатського ІППО. 

Представники Закарпатського ІППО 

в рамках виставки взяли участь у 
роботі конференцій, круглих столів, 
семінарів, організованих провідними 
науковими інституціями Міністерства 
освіти і науки України, Національної 
академії педагогічних наук України, 
обласними інститутами післядиплом-
ної педагогічної освіти, педагогічними 
вищими навчальними закладами.

Напрацювання та досягнення педа-
гогів Закарпатського ІППО принесли 
вагомі результати: золота медаль у 

номінації „Міжнародна співпраця як 
невід’ємна складова інноваційного 
розвитку національної освіти та на-
уки”, бронзовою медаллю у номінації 
„Інновації закладів освіти у роботі з 
молоддю в позанавчальний час” на-
городжена Великоберезька загально-
освітня школа І – ІІІ ст. Берегівської 
районної ради Закарпатської області.

Освітяни Закарпаття беруть актив-
ну участь у Всеукраїнських та Міжна-
родних заходах і цьогорічні нагороди 
лише підтверджують їхнє бажання до 
подальшого вдосконалення та твор-
чого пошуку.

ОСВІТЯНИ  ЗАКАРПАТТЯ  НА  VII  МІЖНАРОДНІЙ  ВИСТАВЦІ 
„СУЧАСНІ  ЗАКЛАДИ  ОСВІТИ — 2016”

У Київському Палаці дітей та юнацтва розпочала свою робо-
ту VII Міжнародна виставка „Сучасні заклади освіти – 2016” та 
III Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів „World 
Edu”, організаторами якої є Міністерство освіти і науки України, 
Національна академія педагогічних наук України, компанія „Ви-
ставковий Світ”. Урочисто відкрили виставку Президент Націо-
нальної академії педагогічних наук України Василь Кремень, дирек-
тор Інституту модернізації змісту освіти МОН України Наталія 
Вяткіна, директор компанії „Виставковий світ” Світлана Рудько, 
виконавчий директор освітянських заходів компанії „Виставковий 
світ” Віталій Сокол

31 березня у Міністерстві освіти і науки відділ по-
зашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав 
дитини Міністерства спільно із ВБО „Український фонд 
„Благополуччя дітей” провели для представників де-
партаментів (управлінь) освіти, інститутів підвищення 
педагогічної освіти та фахівців дошкільної та початкової 
освіти вебінар „Запобігання сексуальному насильству: 
навчіть дитину захищатися”. Цей захід відбувся за 
технічної підтримки Освітнього порталу „Педагогічна 
преса”.

Начальник відділу позашкільної освіти, виховної 
роботи та захисту прав дитини МОН України Алла 
Середницька, голова правління ВБО Український 
фонд „Благополуччя дітей”, кандидат педагогічних 
наук Тетяна Цюман; керівник проекту ВБО Український 

фонд „Благополуччя дітей” Юлія Малієнко; завідувач 
Черкаського обласного центру практичної психології 
та соціальної роботи Черкаського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти Тетяна Войцях; за-
відувач Сарненського дошкільного навчального закладу 
Рівненської області Діана Кошкіна надали методичні 
рекомендації та відповіді на питання:

• Що таке сексуальне насильство. Які дії стосовно 
дітей вважаються сексуальним насильством?

• Причини виникнення сексуального насильства над 
дітьми та наслідки.

• Які ситуації та сигнали в поведінці дитини повинні 
викликати тривогу дорослої людини?

• Як дорослим говорити з дітьми про безпеку за-
для запобігання можливим ситуаціям сексуального 

насильства?
• Просвітницька робота з дітьми 4 – 6 років: методика 

проведення інтерактивних бесід, покликаних навчити 
дитину п’ятьох правил безпечної поведінки.

Учасники вебінару зазначили, що для фахівців, які 
працюють з дітьми старшого дошкільного та молодшого 
шкільного віку з питань попередження насильства над 
дітьми корисним буде методичний посібник „Навчіть 
дитину захищатися”, схвалений для використання на-
уково-методичною комісією з проблем виховання дітей 
та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань 
освіти Міністерства освіти і науки. 

Матеріали посібника розміщені у вільному доступі 
на сайті Міністерства в розділі „Позашкільна освіта, 
виховна робота, корисна інформація”.

ЗАПОБІГАННЯ  МОЖЛИВИМ  СИТУАЦІЯМ  НАСИЛЬСТВА  НАД  ДИТИНОЮ

Хто сказав, що щастя – це...

Конспект позакласного заходу для 11 
класу допоможе вчителю спонукати учнів 
до філософських роздумів над життєвими 
проблемами, над вічним питанням, що таке 
щастя”; розвивати творчі здібності школярів; 
виховувати культуру поведінки і почуттів на 
зразках світової літератури.

Учні поринуть у світ літератури, де по-
даються різні варіанти бачення й розуміння 
щастя.

(Чит. на стор. 5-6)

„Великодня краса” — одна з форм 
формування духовної сфери

особистості

Цікаво та змістовно пройшла у Закарпат-
ському інституті післядипломної педагогічної 
освіти  Міжнародна виставка „Великодня 
краса”, присвячена відродженню великодніх 
традицій і звичаїв у Закарпатті і Словаччині. 
Присутні насолоджувалися як святковою 
музичною програмою, так і великодніми ви-
робами: писанки з бісеру, шкрябанки, дряпан-
ки, витинанки, великодні корбачі, пасхальні 
покрівці та інші. 

(Чит. на стор. 2)

Стійкість до стресу у дітей

Центром практичної психології, соціаль-
ної роботи та корекційної освіти проведено 
семінар-тренінг практичних психологів та 
соціальних педагогів за 36-годинною про-
грамою «Навички кризового консультування 
та розвиток психосоціальної стійкості до 
стресу у дітей». 

У семінарі взяли участь 20 працівників 
психологічної служби системи освіти Закар-
патської області. 

Учасники отримали інформацію про пси-
хічний стрес, його ознаки у дітей та дорослих, 
психодіагностику стресу, міжнародні підходи 
до організації психосоціальної допомоги під 
час гуманітарних катастроф, а також набули 
навичок надання первинної психологічної 
допомоги під час гуманітарних катастроф, 
навичок психологічного відновлення у дітей 
різних вікових груп.
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У березні в Закарпатському інсти-
туті післядипломної педагогічної 
освіти відбулася Міжнародна вистав-
ка „Великодня краса”, організована 
кафедрою суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти та Товари-
ством словаків ім. Л. Штура. 

Відкрила виставку Генеральний консул 
Словацької Республіки в м.Ужгороді Янка 
Бур’янова. 

З вітальним словом до її учасників 
звернулася директор Закарпатського 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти Тетяна Палько. У своєму виступі 
завідувач кафедри суспільно-гуманітарної 
та етико-естетичної освіти ЗІППО Марія 
Баяновська наголосила на пізнавально-
му і педагогічному значенні відродження 
великодніх традицій і звичаїв у Закар-
патті і Словаччині, та впровадженні їх у 
виховний процес навчальних закладів, 
соціально-педагогічну практику. Старший 
викладач кафедри суспільно-гуманітарної 

та етико-естетичної освіти ЗІППО, голова 
Товариства словаків ім. Л. Штура Валерія 
Баланко ознайомила гостей з особливіс-
тю діяльності Товариства, розповіла про 
традиції та звичаї святкування Велико-
дня словацькою спільнотою Закарпаття. 
Серед високоповажних гостей був також 
голова Товариства Словацької інтелігенції 
Ернест Горват, який долучився до вітань 
і поділився планами щодо подальшої 
співпраці між товариствами.

 Михайло Стельмахович в одному зі 
своїх творчих доробок зазначав: „Народ 
живе красою, вміє не лише створити, а 
й обезсмертити себе у прекрасному…”. 
Актуальним залишається і його заклик: 
„…Добирайте, осмислюйте, повертайте 
скарби народові, котрий примножить їх 
знову й знову”. До таких примножувачів 
художніх скарбів належать учасники Між-
народної виставки „Великодня краса” – 
майстрині Світлана Залуцька, Беата Товт, 
Леся Острікова, Тетяна Дружина, Світлана 

Свистак та інші, котрі презентували свої 
авторські роботи, а також талановита 
учнівська молодь загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. № 15 міста Ужгород. 

Окрасою Міжнародної виставки були 
гості зі Словаччини – самодіяльний худож-
ній колектив „Мигальовські невести і бет 
яри” та дитячий фольклорний ансамбль 
музичної школи с.Тур’я-Ремета Пере-
чинського району Закарпатської області 
(керівник ансамблю – Ольга Мицька). Спі-
вацький гурт не лише виступив зі святко-
вою музичною програмою, а й представив 
свої великодні вироби: писанки з бісеру, 
шкрябанки, дряпанки, витинанки, велико-
дні корбачі, пасхальні покрівці та інші. 

Поезію словацькою мовою, присвячену 
Великодню, продекламували на святі учні 
Сторожницької ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородського 
району (учитель словацької мови – Беата 
Сливка). 

Під час виставки працювали майстер-
класи „Художній розпис писанки”, який 

провела вчитель середньої загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ст. № 15 міста Ужгород 
Сніжана Паращак та „Здобеніє медовні-

ков” – Світлана Свистак, майстриня з м. 
Ужгорода. 

„Великодня краса” вражала своїм 
правильним структуруванням представ-
лених експозиційних художніх матеріалів 
з дотриманням принципів історизму, кра-
єзнавства, народознавства, естетизації, 
духовності. Вона мала вигляд єдиного 
цілісно довершеного, композиційного, 
духовно-естетичного комплексу, відбила 
національний колорит словаків Закарпат-
тя та  Словаччини. Більшість художньо-
декоративних виробів виконано в світлій 
кольоровій гамі з урахуванням закарпат-
ських та словацьких прадавніх народних 
традицій, що створювало святковий на-
стрій, благодатний психо-емоційний фон 
для їх глибшого пізнання.

 
Марія Баяновська, 

завідувач кафедри 
суспільно-гуманітарної 

та етико-естетичної освіти ЗІППО

„ВЕЛИКОДНЯ КРАСА” — ОДНА З ФОРМ ФОРМУВАННЯ 
ДУХОВНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

Відповідно до листа Міністерства освіти і на-
уки України 02.03.2016 р. № 1/11-2652, на виконання 
п.35 Плану семінарів-практикумів для педагогіч-
них працівників позашкільних навчальних закладів 
на 2016 рік, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 25 грудня 2015 № 1360 
„Про затвердження Плану всеукраїнських та між-
народних організаційно-масових заходів з дітьми 
та учнівською молоддю (за основними напрямами 
позашкільної освіти) та Плану семінарів-практи-
кумів для педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів навчальних семінарів педа-
гогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів на 2016 рік”, Українським державним 
центром туризму і краєзнавства учнівської 
молоді 16 – 17 березня 2016 року у м. Ужгороді на 
базі Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти проведено регіональний 
семінар-практикум з питань патріотичного ви-
ховання учнівської молоді.

У роботі семінару взяли участь Тарас Рондзістий, 
радник Міністра освіти і науки України, директор МБУ 
„Центр національного відродження”, Анатолій Грива, 

головний спеціаліст відділу поза-
шкільної освіти, виховної роботи та 
захисту прав дитини Департаменту 
професійно-технічної освіти Міністер-
ства освіти і науки України, керівник 
ВГО „Молодіжний клуб „Джура”, Олег 
Бондарчук, завідувач відділу Центру 
національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді Українського держав-
ного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді, Роман Чобаня, на-
чальник відділу дошкільної, загальної 
середньої, інклюзивної та позашкіль-
ної освіти департаменту освіти і науки 
Закарпатської облдержадміністрації, 
Михайло Левінець, в.о. директора 
Закарпатського центру туризму, краєз-
навства, екскурсій і спорту учнівської 
молоді, а також представники відділів 
(управлінь) освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрацій 
та міськвиконкомів, відповідальні за 
роботу з патріотичного виховання дітей 
та організаторів Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри 
„Сокіл” („Джура”), педагогічні працівники 
загальноосвітніх та позашкільних на-
вчальних закладів, які є організаторами 
роботи з патріотичного виховання та 
роботи у рамках Всеукраїнської дитя-
чо-юнацької військово-патріотичної гри 
„Сокіл” („Джура”) безпосередньо у на-
вчальних закладах.

До участі у роботі семінару-практи-
куму були запрошені науковці та гості. 
Серед них – кандидат історичних наук 
Михайло Делеган, голова Правління 
Закарпатської обласної організації На-

ціональної спілки краєзнавців України, доктор істо-
ричних наук Роман Офіцинський, професор кафедри 
суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти 
Закарпатського ІППО, Іван Шкелебей, учитель пред-
мета „Захист Вітчизни” Ужгородської загальноосвіт-
ньої спеціалізованої школи-інтернат з поглибленим 
вивченням окремих предметів, Олександр Дзембас, 
голова ГО „Невицький замок”, методист Закарпатського 
ЦТКЕСУМ, керівник Міжнародної еколого-археологіч-
ної волонтерської експедиції.

Упродовж двох днів тривав обмін досвідом та ін-
формацією, ідеями та пропозиціями зі стимулювання 
та покращення роботи з національно-патріотичного 
виховання учнівської молоді у Закарпатській області. 

На підсумковому засіданні за круглим столом сфор-
мульовано пропозиції та вироблено напрями роботи з 
питань „Реалізація Концепції національно-патріотично-
го виховання дітей та молоді у Закарпатській області”.

ПАТРІОТИЧНЕ  ВИХОВАННЯ  УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ



Давненько те 
було. Повер-
тались ми кла-

сом з „піонерського 
гектара кукурудзи”, 
руки після пропо-
лювання в мозолях, 
їсти хочеться, опти-
мізмом пройнята 
хіба наша вчитель-
ка, – любі мої, хтось 
із вас стане Юрієм 
Гагаріним, а хтось 
прославлятиме наше 
Раково високими 
врожаями! Виходимо 

на асфальтівку край села. Двоє чоловіків у засмальцьова-
них робах кидають у кузов вантажівки щит з написом села. 
Воно б нічого, на місці старого причепили новий. Але що за 
чудасія? Було Раково, а тут – Ракове? Помилка! Наше село 
– Раково! Шляховикам не до дитячих нарікань. Діти, не ми 
писали, тут би до вечора поміняти на нові щити Порошково, 
Пацканьово, Зняцьово, Худльово, Тур’я-Ремета. Не змогла 
пояснити дивовижної зміни назви „о” на „е” і вчителька. 

Прийшла осінь, запам’яталося – зняли з посади лисого 
зверхника Хрущова, у класі його портрет поміняли на бро-
вастого Брєжнєва. Учителі нам пояснили, що віднині назву 
села будемо писати „Ракове”. Так за новим правописом. 
Бабуся моя кривилася, – фе, хворобою пахне.

Нині почав діяти закон про заборону радянських 
символів. Нарешті! Між тим, Ужгородська міська рада, 
депутатом якої був і автор цих рядків, ще у 1991 р. відразу 
після пріснопам’ятного ГКЧП зняла з постаменту монумент 
вождю, меморіальні дошки його прибічників і перейменува-
ла міські вулиці, повернувши їм історичні назви, а частині 
присвоїли імена лідерів українства. 

Та не в наших силах було змінити радянські топогра-
фічні новотвори. Вони поволі з’являлися на Закарпатті 
після возз’єднання краю з Україною (29 червня 1945 р.). І 
нарекли наші села і міста: Мукачево – Мукачеве, Урмезово 
– Руське Поле, Нижні Верецьки – Нижні Ворота, Берегово – 
Берегове, Раково – Ракове, Шандрово – Олександрівка. До 
невпізнаності перейменовано етнічні угорські села Сюрте 
– Струмківка, Яноші – Іванівка, німецькі Блаубад – Синяк, 
Конігсфельд – Усть-Чорна, Ервінсдорф – Нове Село, Дой-
чемокра – Комсомольськ, румунська Апшиця – Водиця. І 
так сотні перейменувань. Але у пам’яті залишалися старі 
назви, ними й послуговувалися у повсякденні. Отакий він, 
інтернаціоналізм радянського розливу. Про яку там полі-
культурність, повагу до корінних народів? Все уніфіковано, 
„все пад адну гребйонку», щоб „ат Маскви і да самих акраін” 
було зрозуміло і зручно „рукаводствующ  ім таваріщам”. 

І ось – нарешті повертаються давні назви. І це справжнє 
відновлення історичної правди, втілення європейських 
принципів демократії, вибудуваної на повазі до етнічних 
культур, у цьому запорука формування української по-
літичної нації.

Не думаю, що пан І.Малюта, носій титулу „Заслужений 
журналіст України”, не знає, що одним із підступних напря-
мів творення так званого „савєтскага народа”, був міф про 

єдність трьох слов’янських народів, близькість російської 
та української мов. Під цей міф і відбувалася уніфікація 
українського правопису, підпорядкування його нормам 
російської мови – це один із злочинів радянського режиму. 
Було відкинуто досвід і практику історичного правопису, 
проігноровано крайові особливості мови. Для зручності, 
усталені назви населених пунктів віднесли до так званих 
архаїзмів. Уявімо, що італійці віднести до архаїзмів назви 
Рим чи Неаполь? Мова, попри належність українського 
етносу до різних держав, тримала його дух і була запору-
кою національної єдності. І.Котляревський писав одним з 
діалектів і, слава Богу, вчинив з того українську літературну 
мову. А чому твори І.Франка, В.Стефаника, І.Чендея, моїх 
закарпатських побратимів виходять з прикрим словничком 
діалектизмів? Хочу нагадати слова видатного українського 
мовознавця О.Потебні з його безсмертної праці „Думка і 
мова”: „Мова існує рівно стільки, скільки існують її наріч-
чя”. А хіба не закликав П.Тичина прислухатися „як народ 
говорить”?

Пан І. Малюта пише про „рідкісні (залежно від наголосу) 
закінчення „но” … Ракошин… Солотвина… Буштина”. Егей, 
шановний, а чи відомо Вам, що містечко Солотвино постав-
ляло сіль до Рима (у старих штольнях знайдено чимало 
римських монет), а історія сіл Буштино чи Ракошино сягає 
тисячоліття? Як приїдете до гуцулів, любий пане, то не 
дай Боже назвати їх містечко Буштина! Хлопці вони гарячі. 

Отож, прочитання на мапі Закарпаття не повинно викли-
кати певне сум’яття, шановний пане. Навпаки. Ми повинні 
подякувати вченим мужам Державного науково-виробни-
чого підприємства «Картографія», яке повертає українцям 
історичні назви сіл і міст. До слова, про моє рідне Раково, 
цьогоріч готуємось до відзначення своїх 557 роковин. У 
церкві буде літургія, а по службі Божій челядь буде забав-
лятися танцями, піснями, фіґлями, а як смакуватиме під 
файний погарчик сливовиці чи домашнього вина бограч, 
баники, пасоля, кремзлики, палачінти, шовдарь. Не дарма 
сусідські села називають нас „Раково, ея, гой!» До слова, 
пане Іване, приїздіть, Раково нині знає чи не вся Україна, 
саме тут знаходиться відомий сімейний санаторій „Воєво-
дино”. Еге ж, знову-таки на „о”!

Минулого року сиджу в обласному архіві, готую статтю 
про заснування Ужгородської гімназії, а їй – 400 років, і 
вона – перша на території східного слов’янства, надибую 
таке: граф Другет, засновник навчального закладу, дору-
чає селу Раково поставляти вапно для зведення нового 
корпусу гімназії. Отак і возили мої предки вапно за майже 
сорок кілометрів. Файне було вапно, та будова прикрашає 
Ужгород донині.

Закінчення – „о”  в топонімах – це не тільки повернення 
до історичних назв українських земель, але й свідчення ба-
гатства української мови, збереження її глибинних витоків, 
підтвердження того, що українські топоніми, незважаючи 
на тисячолітнє перебування Закарпаття у складі Угорщини, 
Австро-Угорщини, Чехословаччини, підтверджували етніч-
ну приналежність моїх предків до великого українського 
народу. 

Петро ХОДАНИЧ, 
письменник, канд. пед. наук, 

доцент ЗІППО
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МОЄ РАКОВО – НЕ МОВНИЙ ПОКРУЧ!
22 березня на базі Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти відбулося 
урочисте закриття та нагородження переможців 
і учасників ІV етапу ІІ Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з угорської мови та літератури. 

Василь Петечук, заступник директора з навчально-
методичної роботи та моніторингу якості освіти 
ЗІППО та Єва Браун, методист кабінету освіти 

національних спільнот ЗІППО розповіли учасникам про 
труднощі, які виникали під час виконання завдань, про-
аналізували помилки, які вони допустили та оголосили 
результати. 

Балог Денеш, консул Генерального Консульства 
Угорщини в Україні, подарував переможцям книги з 
творами великого угорського поета Шандора Петефі у 
перекладі українською мовою, та поезію великого Коб-
заря – угорською мовою.

Василь Петечук та Єва Браун привітали переможців, 
наголосивши, що лише глибокі знання і бажання пере-
могти допомогли школярам у нелегких олімпіадних 
перегонах. 

Дипломом І ступеня нагороджено Реку Ферко, уче-
ницю 9 класу Тисаашванської загальноосвітньої школи 
І – ІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської 
області.

Дипломом І ступеня нагороджено Лейлу Борто, 
ученицю 10 класу Шаланківської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради 
Закарпатської області.

Дипломом І ступеня нагороджено Ребеку Магдолну 
Копас, ученицю 11 класу Берегівської угорської гімназії 
імені Габора Бетлена Берегівської районної ради За-
карпатської області.

Дипломом ІІ ступеня нагороджено Патрісію Варгу, 
ученицю 11 класу ліцею з гуманітарним та природничим 
профілем с. Великі Береги.

Сучасна молодь надзвичайно різноманітна. Дехто 
тихо сидить у куточку і мріє, щоб його ні в якому 
разі не турбували. А дехто вважає, що майбутнє 

його і його країни знаходиться в руках саме молоді. 
Учні Сторожницької школи, члени учнівського само-

врядування Яна Федор, Каміла Шевчук, Ольга Грицюк, 
Дана Сливка відносяться до іншої категорії молодих 
людей. Ті бурхливі події, що відбуваються у нашій країні, 
зачепили їх, примусили замислитися про їхнє місце в 
цьому житті. Дівчата живуть за принципом „Якщо не я, 
то хто?”. Вони беруть участь у благодійних акціях, допо-
магають важкохворим дітям, учасникам АТО, людям, які 
потребують допомоги.

21 березня наші учениці разом із учасниками моло-
діжної організації „STRIT WORK AUT” організували акцію 
„Переваги здорового способу життя”. Проведено цей 
захід в Ужгородському коледжі культури та мистецтв.

Яна Федор та Каміла Шевчук провели велику органі-
заційну роботу. Із самого початку планувалося провести 
благодійну лотерею, а виручені кошти направити дітям 
з Перечинського дитячого будинку. Дівчата звернулися 
по допомогу до спортивних клубів, басейнів „Акварель” 
та „Зінедін”. Учні школи Ніка Гамор, Евеліна Шахайда, 
Наталія Бабич, Артем Балог цю лотерею і провели. Про 
переваги здорового способу життя дуже цікаво розповів 
Олександр Онищук. Лектор розповідав про найпотаєм-
ніші речі, причини формування шкідливих звичок та від-
повідальність молодих людей за своє життя та здоров’я. 

А насамкінець учасники молодіжної організації „STRIT 
WORK AUT” продемонстрували присутнім переваги здо-
рового способу життя. Те, що „витворяють” ці хлопці на 
турніках, викликає захоплення. Студенти коледжу щиро 
цікавились, як можна досягти таких результатів.

Надія Ласько,
педагог-організатор 

Сторожницької ЗОШ І – ІІІ ст.,
Ужгородський р-н

Молодіжна акція
„Ти відповідаєш за своє здоров’я!”

УГОРЦІ ЗАВЕРШИЛИ ЗМАГАННЯ

На виконання листа МОН України та ДНУ „Інститут 
модернізації змісту освіти” щодо реалізації про-
грами заходів дослідно-експериментальної роботи 

з впровадження курсу „Фінансова грамотність”, протягом 
березня в навчальних закладах України реалізовувався 
проект „Всесвітній тиждень грошей”. У рамках цього заходу 
з 14 березня по 20 березня в УЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 ім. 
В.С. Гренджі-Донського м.Ужгорода (директор Б.М. Кішту-
линець) учителем географії та економіки Я.І. Косачевич 
організовано і проведено низку заходів з метою підвищення 
обізнаності учнів про важливість фінансової освіти.

З учнями школи проводилися заняття на базі одного 
з відділень Приватбанку м. Ужгорода. Разом із учителем 
економіки Я.І. Косачевич та працівником банку, тренером 
Ольгою Капітан для старшокласників в інтерактивному 
форматі проведено урок „Особиста фінансова безпека та 
кібер-безпека”, на якому учнів навчали правилам безпечної 
поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Разом зі школярами розглядалися питання, пов’язані з 
безготівковими грошима, їхніми особливостями, правилами 
розрахунку, проведено практичні вправи щодо викорис-
тання банківських платіжних карток, де їх ознайомили з 
правилами розрахунку через інтернет.

На занятті „Пластикові карти та інноваційні банківські 
технології” детально роз’яснено, що таке пластикова карта 
та які дії можна виконувати з їхньою допомогою. Банківські 
працівники ознайомили старшокласників з інноваційними 
банківськими технологіями – мобільними додатками.

Приватбанк першим серед Українських банків приду-
мав і ввів картку для підлітків і дав їй назву „ЮніорКарта”. 

Працівники банку практично навчали учнів операціям, які 
можна виконувати за допомогою цієї карти.

Для учнів 5 класу проводилося заняття „Знайомство з 
колекцією грошей”, на якому школярів ознайомили зі ста-
родавніми грошима, організували екскурсію в минулі часи, 
продемострувавши колекцію стародавніх монет, розказали 
про історію виникнення грошей. Учні мали можливість по-
бачити валюти всіх сучасних держав. Власну колекцію для 
заняття надав учитель історії І.І. Щерба.

Старшокласники разом з учнями 5 класу провели гру 
„Про бізнес і гроші для діток хороших”.

Метою гри було ознайомити дітей з основами економіч-
них знань, дати уявлення про первинні економічні потреби 
(гроші); сформувати уявлення про те, що речі вжитку, 
предмети, продукти можна продавати або купувати; на-
вчити дітей висловлювати свої думки, аналізувати ситуації 
і заробляти гроші.

Галина Глюдзик,
методист кабінету методики викладання

природничо-математичних
дисциплін ЗІППО

ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ГРОШЕЙ
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Нетрадиційність, змістовність, 
творчий пошук – девіз робо-
ти районного методичного 

об’єднання вчителів української мови 
та літератури, адже учитель пови-
нен свідомо йти в ногу із сучасністю. 
Чергове його засідання відбулося на 
базі Лужанської ЗОШ І-ІІІ ст. з про-
блеми „Формування компетентної 
особистості учня через поєднання 
традиційних та інноваційних техноло-
гій навчання”. З порогу школи гостей 
гостинно вітали хлібом-сіллю школярі 
та керівництво навчального закладу 
– директор Роман Студеняк та за-
ступник з виховної роботи Богдана 
Митрюк. Оскільки Лужанська ЗОШ І-ІІІ 
ст. – це одна з новозбудованих шкіл 
району, Р.В. Студеняк презентував 
очолюваний ним заклад, розповів про 
історію та сьогодення, педагогічний 
колектив та кафедру вчителів-сло-
весників. 

На уроці української мови в 7 класі, який 
провела О.О. Дребіт, присутні спостерігали 
за роботою учнів під час практикуму з фор-
мування орфографічних умінь і навичок з 
теми „Написання прислівників разом, окре-
мо й через дефіс”. Мотивація навчальної 
діяльності, різні форми роботи та вправи, 
об’єднані соціокультурною змістовою ліні-
єю програми „Мова – скарбниця духовності 
народу”, сприяли засвоєнню виучуваного 
матеріалу та активності школярів на уроці. 
А випереджувальне завдання – складання 
діалогу про мовне свято в школі з викорис-
танням прислівників – засвідчило творчий 
підхід та роботу вчителя з розвитку актор-
ських здібностей школярів.

Література рідного краю – це той роз-
діл програми української літератури, який 
вимагає від учителя та учнів насамперед 
пошуково-дослідницької роботи, розробки, 
узагальнення та апробації нових тем, що 
базуються на місцевому матеріалі. Саме 
такий урок літератури рідного краю в 6 
класі підготувала і провела М.В. Поляк 
„Поетична творчість Юлія Боршоша-
Кум’ятського”. Обравши нетрадиційну фор-
му урок-мандрівка, учитель повела школя-

рів у край зелених смерек, гірських потічків, 
чаруючих звуків трембіт, гордої Говерли і 
щедрих працьовитих людей. Закарпаття – 
край, багатий на талановитих людей, серед 
яких і Ю.Боршош-Кум’ятський. Мандрівка у 
життєвий і творчий світ письменника була 
цікавою та пізнавальною, адже виразне чи-
тання поезій учнями доповнювалося їхнім 
узагальнюючим аналізом. Особливою була 
зупинка, яка презентувала поезію в прозі 

письменника, який не оминув своєю увагою 
і такий вид пісенної творчості, як карпатські 
коломийки. Працюючи на Рахівщині, Юлій 
Васильович черпав натхнення для своєї 
творчої наснаги із цього жанру народної 
пісні, а виконання коломийок учнями 
підтвердило цей факт із біографії митця. 
Підсумовуючи вивчене, школярі склали 
кольорову палітру життя Ю.В. Боршоша-
Кум’ятського.

Новацією семінарської роботи вчите-
лів-словесників став майстер-клас „Вико-
ристання ноосферної технології навчання 

на уроках української літератури як умова 
розвитку творчого мислення школярів”, 
проведений заступником директора з 
навчально-виховної роботи та вчителем 
української мови і літератури Т.П. Піцурою. 
Мета ноосферної освіти – побудова такої 
моделі навчання, коли людина, засвідчу-
ючи потребу в самопізнанні, самоосвіті, 
стане на шлях самовиховання і само-
вдосконалення. Ноосферна освіта – аль-
тернативна традиційній освітній системі, 
що дозволяє пізнати біоадекватний, при-
родовідповідний, продуктивний метод ви-

кладання. Завдяки цілеспрямованій роботі 
в групах учителі не лише ознайомилися 
із теоретичними засадами ноосферної 
(біологічно адекватної) технології, а й 
мали змогу відчути себе учнями на уроці 
української літератури з вивчення новели 
М. Коцюбинського „Intermezzo”, пірнули в 
яскравий уявний світ мислеобразів, на-
сичений кольорами та звуками природи. А 
враження передали через яскраві картини, 
намальовані власноруч. Тетяна Петрів-
на створила атмосферу співтворчості, 
вміло зацікавила сучасною методикою 

роботи зі школярами, оригінальністю про-
ведення заняття, під час якого учні, ніби 
відпочиваючи (релаксуючи), здобувають 
знання, пізнають, засвоюють виучуване. 
Таким чином, апробувавши ноосферну 
технологію навчання на уроках української 
літератури, учитель поділилася своїми 
напрацюваннями, досвідом роботи серед 
учителів української мови та літератури 
району, доводячи його ефективність саме 
в розвитку творчого мислення школярів, 
адже біологічно адекватна (ноосферна) 
технологія забезпечує роботу двопівкуль-
ного мислення, а релаксація знімає стрес, 
втому, психологічне навантаження; вели-
кий і важкий матеріал засвоюється легко і 
надійно; уроки цікаві, оригінальні і надовго 
запам’ятовуються. Наприкінці майстер-кла-
су вчитель поділилася мудрим життєвим 
рецептом та презентувала кожному учас-
нику порадник „Десять „заповідей” творчої 
особистості”. 

Оскільки семінар відбувався під час 
Шевченківських днів, доречним його завер-
шенням став брейн-ринг „Стежками Шев-
ченка” між учнями 9-го класу, проведений 
М.М. Лембак. Школярі показали свої ґрун-
товні знання про життєвий і творчий шлях 
Кобзаря, творчі нахили й обдарування.

Під час обговорення думки з приводу 
системи роботи вчителів української мови 
та літератури Лужанської ЗОШ І-ІІІ ст. ви-
словили як досвідчені словесники району: 
Г.В. Калинська із Рахова, О.М. Чаус із 
В.Бичкова, М.О. Лип’як із Косівської По-
ляни, І.В. Григорик із Богдана, так і молоді 
спеціалісти: В.В. Гоголіна із Великобич-
ківської ЗОШ-інтернат, високо оцінивши 
роботу вчителів-словесників та відвідані 
під час семінару заходи.

Окрім того, на семінарі обговорювалося 
питання цьогорічної державної підсумкової 
атестації учнів 9-х та 11-х класів з україн-
ської мови, у тому числі ДПА у формі ЗНО 
для випускників 11 класів, запропоновано 
вчителям активізувати підготовку школярів 
до результативного проходження ЗНО з 
української мови та викласти програмовий 
матеріал до 5 травня.

Т.М. Федосенко, 
методист РМК управління освіти, 

молоді та спорту Рахівської РДА

Для цього кожен педагог 
опрацьовує нормативні 
документи, вивчає пси-

холого-педагогічну, методичну 
літературу. Тобто треба створити 
найоптимальніші умови, можливо, 
навіть проблемно-екстремальні. 
Саме через цю строкатість сис-
теми різних форм діяльності всі 
учасники задіяні і кожен має вибір 
для досягнення як особистісного, 
так і колективного (у команді, 
групі, парі) успіху: це або репроду-
кувати, або продукувати. Як квітку 
або дерево треба зрощувати, щоб 
були гарними, так і особистість 
має постійно нарощувати, удо-
сконалювати свої компетентності 
згідно з сучасними вимогами.

З метою сприяння творчості 
освітян та презентації перспек-
тивних освітніх ідей і технологій, 
поширення творчих здобутків, 
ефективного педагогічного до-
свіду вчителів, що атестуються, 
Хустським районним методичним 
кабінетом 2015 року започаткова-
но Ярмарок педагогічних знахідок. 
І ось уже другий рік поспіль він 
дає можливість підвищити рівень 
навчально-виховної роботи, за-
безпечити готовність педагогів до 
опрацювання проблемних питань 
педагогічної діяльності.

У березні в конференц-залі 
Хустського РМК під керівництвом 
методиста Н.М. Подолей від-
бувся обмін досвідом учителів 
української мови та літератури. 
На загальний огляд представля-
лися кращі методичні доробки 
15 філологів району. Кожен із 

присутніх прагнув достойно по-
казати рекламу-продаж власних 
напрацювань, подавши на роз-
гляд найбільш ефективні форми 
й методи власної роботи.

Присутні мали можливість 
переглянути матеріали з досвіду 
роботи М.І. Долі, учителя Нан-
ківської ЗОШ І–ІІІ ступенів, пере-
можця І (районного) етапу Все-
українського конкурсу „Учитель 
року – 2015”. Досить оригінальним 
був презентований прийом „Фіш-
боун”, який кожен із учасників 
дійства вирішив застосувати 
на практиці. Завдання творчого 
характеру „У морфологічному 
морі”, дослідження „Довженків 
рід і морфологія”, використову-
вані Мар’яною Іванівною на своїх 
уроках, зацікавили всіх. 

Неабияк зацікавив учасників 
Ярмарку методичний посібник 
„Дидактичні ігри як засіб вивчен-
ня лексики на уроках української 
мови”, представлений вчителем-
методистом Рокосівської ЗОШ І–ІІІ 
ступенів Н.М. Кукаріною.

Цікавими і неординарними 

були форми роботи, презентовані 
вчителем Крайниківської ЗОШ 
І–ІІІ ступенів О.М. Монич. Олеся 
Михайлівна продемонструвала 
як під час вивчення біографії 
письменника можна застосувати 
метод „Долоня асоціацій”. Зразок 
візуальної поезії найкраще було 
показано на поезії „Лебеді ма-
теринства” В.Симоненка. Окрім 
того, О.М. Монич полюбляє вико-

ристовувати на уроках літератури 
метод „Павутинка дискусій” тощо.

Учитель Копашнівської ЗОШ 
О.М. Головко розкрила своє ба-
чення компетентнісного підходу 
під час вивчення української мови 
та літератури.

Учасники Ярмарку ознайоми-
лись із досвідом роботи вчителя 
Липецькополянської ЗОШ І–ІІІ 
ступенів О.Ю. Химишинець щодо 
урізноманітнення методики про-
ведення уроків літератури рідного 
краю. Використання краєзнавчого 
матеріалу спонукає учнів до 
зацікавлення вивчення історії 
рідного краю. Неперевершими 
виявились творчі напрацювання 
О.А. Білецької (Рокосівська ЗОШ 
І–ІІІ ступенів), зокрема картини, 

вишиті власноруч із поєднанням 
різних технік. Метод клоуз-тест 
допомагає учням із середнім 
рівнем знань, на думку Оксани 
Андріївни, краще засвоїти про-
грамовий матеріал. Ну і, звісно, 
не можна не відмітити те, що 
своїм багатим досвідом роботи 
поділились педагоги зі стажем 
А.С. Апшай та О.С. Поп (Драгів-
ська ЗОШ І–ІІІ ступенів).

У заключному слові Н.М. По-
долей, методист РМК, наголо-
сила, що лише вдала інтеграція 
сучасних педагогічних технологій 
інтерактивного, особистісно орі-
єнтованого, проектного навчання 
на основі постійного розвитку 
критичного мислення учнів дасть 
змогу розвивати творчі здібності 
і формувати творчу особистість 
учня. А вчитель ніколи не повинен 
боятися бути експериментатором, 
шукати нові форми й методи 
роботи. 

Насамкінець учасники Ярмар-
ку дійшли висновку, що саме такі 
нетрадиційні форми проведення 
звітування вчителів допомагають 
краще співпрацювати, передавати 
один одному власні напрацюван-
ня, шукати інноваційні форми. 
Адже вчитель як інноваційна 
особистість має інтегрувати й 
постійно нарощувати в собі су-
часні компетентності, щоб бути 
креативним, а значить конкурен-
тоспроможним, успішним.

М. Гайович, 
голова м/о вчителів 
української мови та

літератури,
Хустський р-н

ЯРМАРОК  ПЕДАГОГІЧНИХ  ЗНАХІДОК

Сучасний світ сповнений стресових ситуацій, неперед-
бачуваності, непрогнозованості як позитивного, так і не-
гативного характеру. Особистість (педагог та учень) має 
сприймати, мислити, діяти за будь-яких умов адекватно. 
Виникає питання: як реалізувати ці завдання комплексно, 
якісно, тобто успішно? Як самому бути інноваційним, щоб 
сформувати інноваційну особистість? Як реалізувати акту-
альну проблему творчого розвитку всіх суб’єктів навчання?

ТВОРЧІСТЬ — У  КОЖНУ  МИТЬ  СВОГО  ЖИТТЯ
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ДОСВІД КОЖНОГО — НАДБАННЯ ВСІХ

Мета заняття: спонукати учнів до 
філософських роздумів над життєвими 
проблемами, зокрема „Що таке щас-
тя?”; розвивати творчі здібності шко-
лярів; виховувати культуру поведінки і 
почуттів на зразках світової літератури

Обладнання: презентація Microsoft 
Power Point, музичні записи, декорації 
до інсценізацій

Хід заняття
Тихо лунає музика Л. ван Бетховена 

„Місячна соната”.
Учитель. Ходить у народі легенда 

про щастя. Стверджують, що воно 
перебувало у золотистому, щільно сту-
леному пуп’янку тюльпана. Ніхто не міг 
дістатися до нього, хоча й намагалися: 
хто – силою, хто – хитрощами, хто – за-
клинаннями. І йшли до тієї квітки і старі, 
і молоді, здорові і каліки, йшли царі із 
шляхетним почтом і жебраки з торба-
ми, йшли багатії-марнотрати і злидарі 
без шеляга за душею. Натовп біля 
квітки збирався і згодом розходився ні з 
чим. Щастя нікому не давалося до рук.

Та ось одного разу луками, де росла 
квітка, йшла натомлена тяжкою працею 
бідна жінка, яка вела за руку свого 
маленького сина. Їй хотілося бодай 
подивитися на пуп’янок чарівної квітки 
щастя, якого вона так і не побачила за 
все своє життя, лише тяжко зітхала, 
згадуючи про нього. Жінка тихенько, 
із завмиранням серця наблизилася до 
квітки... Раптом її хлопчик, побачив-
ши пуп’янок чарівної квітки, дзвінко і 
голосно, як може лише дитина, роз-
сміявся... І сталося диво! – Тієї самої 
миті пуп’янок розкрився. Те, що не 
вдавалося зробити ні силою, ні хитро-
щами – зробив веселий, безтурботний 
дитячий сміх...

Дорослому часом важко збагнути, 
що не все можна купити за гроші, не 
все можна здобути силою чи хитроща-
ми. По-справжньому щасливою може 
бути лише дитина – їй так небагато 
треба.

Оголошення мети і теми літера-
турного заходу.

Учитель. Проблема пошуків щастя 
хвилювала людство впродовж усієї 
історії його існування. Нема такої лю-
дини, яка б не задумувалася над цією 
проблемою. Нема такого митця, який 
не торкався б цієї теми у своїй твор-
чості, тому вона належить до „вічних” 
тем у мистецтві. Сьогодні ми з вами 
згадаємо твори світової літератури та 
їх рядки, де автор подає своє бачення 
й розуміння щастя.

Інсценізація уривка новели Бог-
дана Лепкого „Цвіт Щастя”

Син (тихо). Що таке щастя, мамо?
Мати (задумливо). Щастя, дитинко, 

то доля. А доля – то такий цвіт, що його 
важко дістати.

Син. А гарний той цвіт?
Мати. Чи гарний, питаєш? Авжеж, 

що гарний. Як дивитися на нього, очі 
радуються, на серці стає весело і мило.

Син. Мамо, я хочу того гарного цвіту. 
Скажіть, де він росте, я піду за ним і 
принесу його для вас і для себе.

Мати. Тепер тобі годі йти за тим 
цвітом, ти ще такий слабенький, а то 
ген за водою. Тепер тобі і без нього 
добре, а як виростеш і сил набереш, 
то тоді підеш.

Син. Ні, я не хочу, як виросту, я хочу 
тепер. Скажіть мені, де він?

Мати. І „скажіть” та „скажіть”. Ось 
там, за ставом, бачиш?

Син. Бачу, мамочко, бачу. Їх там ціла 

левада. А які гарні, які дуже гарні. Чи 
то далеко?

Мати. Та ж далеко, хіба не бачиш? 
Геть там, за водою!

Син. Аж за водою? (Виходять)
1-й ведучий. З давніх-давен люди 

шукають Щастя, яке в багатьох наро-
дів світу назвали Синім Птахом. Чому 
саме синім? Можливо, тому, що синій 
колір символізує Щастя, Надію, пошук 
таємниць буття, небо, політ, висоту. 
Адже коли людина щаслива, вона і 
справді відчуває себе птахом, у якого 
виросли крила.

2-й ведучий. Про такого Синього 
Птаха написав у своїй драмі-феєрії 
бельгійський письменник Моріс Ме-
терлінк, який, як і в легенді, доручив 
пошук Щастя саме дітям. Автор вва-
жав, що діти, чисті та безгріховні, 
гостро відчувають добро і тягнуться 
до нього. Щастя брат і сестра шукали 
для хворої сусідської дівчинки. І що ж 
з того вийшло? Послухаймо уривок із 

цього твору.
Інсценізація уривка з драми-феє-

рії М. Метерлінка „Синій Птах”
Мати Тіль. Сусідко, як здоров’я 

вашої онучки?
Сусідка. Так собі... Не встає... Лікар 

каже – нерви... А я знаю, що б їй допо-
могло... Оце вона мене просила пода-
рувати їй на Різдво... От уже вдовбала 
собі в голову...

Мати Тіль. Так, так, я пам’ятаю: 
вона все мріє про птаха Тіль-тіля... Ну 
то як же, Тіль-тілю, подаруєш ти його 
бідолашній дівчинці?

Тіль-тіль. Мамо, що їй мені пода-
рувати?

Мати Тіль. Птаха... Адже тобі він не 
потрібний... Ти на нього й не глянеш... 
А дівчинка буквально жити без нього 
не може!

Тіль-тіль. Точно, у мене є птах... Де 
ж він?.. А, ось і птах! Та він же синій!.. Та 
це ж моя горлиця! Адже, коли я йшов, 
вона такою синьою не була!.. Та це і є 
той Синій Птах, котрого ми шукали!.. 
Ми за ним ходили в таку далечінь, а 
він, виявляється, тут!.. Оце я розумію!.. 
Швидше віднесіть його вашій онучці...

Сусідка. Ні, правда?.. Ти віддаєш 
його мені? Задарма віддаєш?.. Госпо-
ди, оце так радість для моєї онучки!.. 
Я ще до вас зайду, розповім... (Йде)

Тіль-тіль (Обводить довгим погля-
дом хатину). Мамо, що ви зробили з 
нашою кімнатою?.. Все на своєму місці, 
але тепер усе значно краще... Який я 

щасливий!
Сусідка (заходить). Вона ходить!.. 

Та де там: вона бігає, танцює, літає! 
Побачила птаха – і стриб до вікна, 
подивитися при світлі, чи це правда 
горлиця Тіль-тіля... А потім на вулицю 
– і полетіла, мовби ангелочок на криль-
цях... Я ледве за нею встигла... Тільки 
горлиці вдалося вирватися з рук онучки 
і пташка полетіла!.. Дівчинка плаче!..

Тіль-тіль. Нічого, хай не плаче. Я її 
зловлю!.. (Звертається до глядачів) Ми 
вас дуже просимо: якщо хтось із вас 
її знайде, нехай принесе нам – вона 
потрібна для того, щоб стати у майбут-
ньому щасливими...

(Переклад С. Грицюка)
2-й ведучий. Птах полетів, тому що 

не можна посадити в клітку і сховати те, 
чого ми прагнемо найбільше: щастя, 
кохання, добро, радість, віру і надію. 
Тому людина постійно шукає щастя, 
а знайшовши, втрачає і шукає знову 
й знову.

1-й ведучий. Отже, Метерлінк вва-
жав, що щастя полягає в добрих спра-
вах, у допомозі іншим. За щастям не 
треба далеко ходити. Достатньо тільки 
поглянути навколо себе добрим по-
глядом і допомогти тому, кому погано. 
Шлях до щастя важкий, але на світі є 
Радощі: Блаженство Бути Здоровим, 
Радість Бути Добрим, Задоволення 
думати.

2-й ведучий. Щастя – це і нагорода 
за життєвий шлях, де кожний пізнає до-
бро, любов, співчуття. Ми пам’ятаємо, 
який тернистий шлях пошуку істини 
пройшов герой однойменної драми Й. 
В. Гете – Фауст. Надамо йому слово.

Учень декламує уривок з останнього 
монологу Фауста:

Нехай лютують хвиль скажені зграї,
Хай спробують де греблю

ту прорвать – 
Здолає гурт прорив затамувать.
Служить цій справі заповідній – 
Це верх премудрощів земних:
Лиш той життя і волі гідний,
Хто б’ється день у день за них.
Нехай же вік і молоде, й старе
Життєві блага з бою тут бере,
Коли б побачив, що стою
З народом вільним в вільному краю,
Тоді гукнув би до хвилини:
Постій, хвилино, гарна ти!
Ніяка вічність не поглине
Мої діла, мої труди!
Провидячи те щасне майбуття,
Вкушаю я найвищу мить життя. (Пе-

реклад М. Лукаша)
2-й ведучий. У цьому знаменитому 

монолозі німецький письменник-про-
світник висловив думку: щастя здобу-
вається у боротьбі, у щоденній праці. 
Слова: „Лиш той життя і волі гідний, 
Хто б’ється день у день за них”, – стали 
крилатими.

А давньогрецький філософ Демокріт 
зазначав: „Щастя і горе – це справа 
душі”. Яка вона, наша душа? Як часто 
ми переживаємо щасливі хвилини, про 
які ведемо мову сьогодні! А про що 
кричить наша душа і наше серце, коли 
цього щастя, хай і миттєвого, немає?

(Учень читає вірш Поля Верлена)
Із серця рветься плач,
Як дощ іллється з неба.
Від зради чи невдач,
Відкіль цей тужний плач?
О, хлюпотіння зливи
По крівлях, по землі!
На серце нещасливе
Спливають співи зливи...
Лягає без причин
Туга на серці туга.
З відчаю хоч кричи!
Печалюсь без причин.
Від муки дітись ніде,
Рве серце марний жаль.
Любові й зненавиди
Нема, а дітись ніде!
(Переклад М. Лукаша)
3-й ведучий. Прислухаємось до 

мудрих слів великого математика Пі-
фагора: „Знай, що люди – самі причина 
усіх своїх страждань”. Люди й справді 
люблять ускладнювати собі життя, на-
рікати на Долю. Чи кожен з нас кує свою 
Долю? Дійсно, право вибору у наших 
руках. І часто цей вибір не робить нас 
щасливими. В таку мить ми кидаємо 
виклик Долі. Та чи кожен з нас може 
це зробити?

4-й ведучий. У Маргарити де Блес-
сінгтон склалася така думка: „Щастя 
полягає не в тому, щоб багато мати, 
а в тому, щоб вдовольнятися малим”. 
А чеський соціолог Іржі Томан писав, 
що щастя можна переживати тільки у 
теперішньому часі. Згадувати минуле 
щастя чи уявляти його в майбутньому 
не означає відчувати справжнє щастя. 
То, можливо, оті хвилини щастя, які 
ви відчуваєте, і є найдорожчими для 
кожного з нас?

Учениця. Ходить по світу й така при-
тча про щастя:

„Жив колись на світі добрий Бог, і у 
нього була чарівна глина. З цієї глини 
зробив Бог їжу, житло, знаряддя праці, 
а ось щастя, скільки не старався, не 
зміг. Тоді віддав Бог цей невеликий 
шматочок глини людині і сказав: „А 
щастя своє зроби сам!” З того часу, 
мабуть, людина і намагається сама 
ліпити своє Щастя.

Учень. Німецький автор життєписів 
славетних людей Еміль Людвіг писав: 
„Те, що люди називають щастям або 
нещастям, є лише їх справою... Не 
небо дарує щастя, а сама людина готує 
його собі і досягає в собі свого неба. 
Людина має піклуватися не про те, щоб 
потрапити на небо, а про те, щоб небо 
зійшло до неї. Хто не носить його у собі, 
марно шукатиме його по всьому світу”.

2-а учениця. Це саме підтверджує і 
французький письменник XVIII ст. Ні-
коля Шамфор: „Щастя – річ не проста, 
важко знайти його в собі і неможливо 
знайти його деінде”.

Отже, щастя ми створюємо собі 
самі, і воно в нас.

(Продовження на стор. 6)

ХТО СКАЗАВ, ЩО ЩАСТЯ — ЦЕ...
(Конспект позакласного заходу)

11 клас
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(Продовження. Поч. на стор. 5)

(Учень читає вірш Федора Тютчева)
ТИША

Мовчи і крийся, і таї
Думки і почуття свої.
Хай у душевній глибині
І сходять і зайдуть вони,
Мов зорі ясні уночі.
Милуйся ними і мовчи!
Як серцю виказать себе?
Як іншим зрозуміть тебе?
Ти думку висловиш – і вмить
Уже неправда в ній дзвенить.
О, не мути джерел ясних
Мовчи, мовчи, живись од них.

В собі самому жити вмій.
Є цілий світ в душі твоїй
Таємно-чарівних дум;
Їх заглушить базарний шум,
Їх промінь денний осліпить;
Хай серце слухає й мовчить. 
(Переклад Ю. Клена)

3-й ведучий. Прислухаймося до 
порад Тютчева і до свого серця... А 
серце завжди прагне любові. Недарма 
Віктор Гюго сказав: „Найбільше щастя 
в житті – це впевненість у тому, що 
тебе люблять”. Тільки здається, що 
здебільшого у музиці і поезії оспівана 
нещаслива любов. Можливо, це тому, 
що щаслива людина просто щаслива – і 
вона сяє від щастя?..

Країні Кохання побували й герої дра-
ми-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня».

Інсценізація уривка твору Лесі 
Українки „Лісова пісня”

Лісовик. Доню, доню, як тяжко ти 
караєшся за зраду!

Мавка (підводить голову). Кого я 
зрадила?

Лісовик. Саму себе.
Покинула високе верховіття
і низько на дрібні стежки спустилась.
До кого ти подібна? До служебки,
зарібниці, що працею гіркою
окрайчик щастя хтіла заробити
і не змогла, та ще останній сором
їй не дає жебрачкою зробитись.
Згадай, якою ти була в ту ніч,
Коли твоє кохання розцвілося:
Була ти наче лісова царівна
у зорянім вінку у темних косах,–
тоді жадібно руки простягало
до тебе щастя і несло дари!
Мавка. То дай мені святкові шати,

діду,
Я буду знов, як лісова царівна,
І щастя упаде мені до ніг,
Благаючи моєї ласки!
Лісовик. Щастя – то зрада
будь тому рада, – 
тим воно й гарне, що вічно летить!
(Марище простягає руки до Мавки і 

хоче її забрати).
Мавка. Ні, я не хочу! Не хочу до тебе! 

Я жива!
„Той, що в скалі сидить”.
Я поведу тебе в далекий край,
незнаний край, де тихі, темні води
спокійно сплять, як мертві тьмяні очі,
мовчазні скелі там стоять над ними
німими свідками подій, що вмерли.
Тебе візьму я. Ти туди належиш:
ти бліднеш від вогню, від руху млієш,
для тебе щастя – тінь, ти нежива.
Мавка. Ні! Я жива! Я буду вічно жити!
Я в серці маю те, що не вмирає.
Марище. По чім ти знаєш те?
Мавка. По тім, що муку

свою люблю і їй даю життя.
Коли б могла я тільки захотіти
її забути, я пішла б з тобою,
але ніяка сила в цілім світі
не дасть мені бажання забуття.
Ось той іде, що дав мені ту муку!
Зникай, Маро! Іде моя надія!
Лукаш.
Се ти?.. Ти упирицею прийшла,
щоб з мене пити кров?

Спивай! Спивай!
(Розкриває груди)
Живи моєю кров’ю!
Так і треба, бо я тебе занапастив...
Мавка. Ні, милий,
ти душу дав мені, як гострий ніж
дає вербовій тихій гілці голос.
Лукаш. Я душу дав тобі? А тіла 

збавив!
Бо що ж тепер із тебе? Тінь! Мара!
(3 невимовною тугою дивиться на 

неї)
Мавка. О, не журися за тіло!
Ясним вогнем засвітилось воно,
чистим, палючим, як добре вино,
вільними іскрами вгору злетіло.
Легкий, пухкий попілець
Ляже, вернувшись,

в рідну землицю, –
Стане початком тоді мій кінець.
Будуть приходити люди,
вбогі й багаті, веселі й сумні,
радощі й тугу нестимуть мені,
їм промовляти душа моя буде.
Я обізвуся до них
шелестом тихим вербової гілки,
голосом ніжним тонкої сопілки,
смутними росами з вітів моїх.
Я їм тоді проспіваю
Все, що колись ти для мене співав,
Ще як напровесні тут вигравав,
Мрії збираючи в гаю...
Грай же, коханий, благаю!

1-й ведучий. Леся Українка у бага-
тьох своїх творах утверджувала думку, 
що воля прекрасніша за рабство, й у 
боротьбі за вільне життя людина ви-
борює своє особисте і загальнонародне 
щастя.

2-й ведучий. Наша відома землячка 
наголошує, що щастя в тому, щоб бути 
вільною людиною. А Семонід Кеоський, 
один із найбільш видатних ліричних 
поетів Стародавньої Греції, що жив у V 
ст. до н. е., висловив таку думку: „Для 
повного щастя людині потрібна славна 
вітчизна”. Можливо, підтвердженням 
цих слів послужить поезія Володимира 
Сосюри.

(Учень читає вірш В. Сосюри „Укра-
їна”)

Дзвін шабель, пісні, походи,
воля соколина,
тихі зорі, ясні води – 
моя Україна.
Синь гаїв, поля, світання,
пісня солов’їна,
ніжний шепіт і зітхання – 
моя Україна,
і в очах твоїх, кохана,
міниться і лине
сонцем щастя осіяна
моя Україна.

1-й ведучий. Такі схожі й такі різні 
поняття: Любов до жінки, до волі, до 
рідного дому, до Батьківщини; Любов 
матері до дитини, свята і безкорисна. 
Послухайте прекрасний вірш Уляни 
Кравченко.

(Учень читає)
Щаслив, хто рідну матір має,
Хоч зморшки вкрили вже чоло,
На світ спокійно споглядає
Не знає, що то в світі зло.
Для матері ти все дитина
хоч ти розрісся, наче дуб,
вона піклується тобою,
хоч в тебе вже сивіє чуб...
Ти все для матері дитина,
ти ціль життя її і зміст,
вона тобі вінки сплітає,
для тебе досягає звізд...
Вона все дбає, пам’ятає,

готовить тисячі утіх,
вона, як ангел-хоронитель,
змете з дороги зло і гріх...
Учитель. А зараз подивіться Калей-

доскоп думок про щастя й оберіть ту, що 
найбільше припала до душі.

▼ Щастя – це інтенсивне відчуття 
внутрішнього блаженства, яке ми від-
чуваємо при переході від менш до-
сконалого стану до більш досконалого 
(Іржі Томан).

▼ Щасливий не той, кого інші вва-
жають щасливим, а той, хто сам себе 
таким вважає (Сенека).

▼ У своєму повному вияві щастя 
є найвищою радістю, а горе – найви-
щим душевним болем, на які ми здатні 
(Джон Ло).

▼ Щасливий випадок допоможе 
тільки тому, хто добре підготовлений 
до нього (Народна мудрість).

▼ Хто вимагає від іншого все, а сам 

позбавляє себе всіх обов’язків, той ніко-
ли не знайде щастя (Ф. Достоєвський).

▼ Щастя – це бути з природою, ба-
чити її, говорити з нею (Лев Толстой).

▼ Чим більше речей цікавить люди-
ну, тим більше в неї можливостей для 
щастя і тим менше вона є іграшкою в 
руках долі (Бертран Рассел).

▼ ... Чого люди вимагають від життя 
і чого намагаються у ньому знайти? 
Важко помилитися, відповідаючи на 
це питання: люди прагнуть щастя, вони 
хочуть стати і бути щасливими (Зигмунд 
Фрейд).

▼ Бути щасливим – пізнати себе чи 
свою природу, взятися за своє спорід-
нене діло і бути з ним у злагоді з загаль-
ною потребою (Григорій Сковорода).

▼ ... Світ буде щасливий лише тоді, 
коли в кожної людини буде душа худож-
ника, інакше кажучи, коли кожен зна-
ходитиме радість у своїй праці (Роден).

Перегляд відеоролика Притча про 
щастя» (у Youtube). Відповіді на пи-
тання:

- У яких словах міститься головна 
думка притчі, а разом з тим і нашого 
позакласного заходу? (Якщо людина 
прагне бути щасливою, завадити їй у 
цьому може лише вона сама).

Учитель. Сьогодні ви почули думки 
про Щастя різних письменників і му-
дреців світу. Можливо, наша зустріч 
допомогла комусь замислитись над цим 
таємничим словом, а комусь – глибше 
розібратися в собі. Мабуть, багато 
хто з нас поставив собі питання: чи 
щаслива(ий) я і що ж таке Щастя? Якщо 
так, то наша зустріч відбулася зовсім 
не даремно.

Вправа „Закінчи речення”. Насамкі-
нець пропоную вам висловити власну 
думку з порушеної проблеми, обрати 
свій варіант і закінчити речення:

Я вважаю, що щастя – це ...

З усього почутого я зрозумів(ла), що 
щастя ...

Я не знаю, що таке щастя, але ...
Вважаю щасливим того, хто ...
Щастя хтось вигадав для того, щоб ...
(Присутні висловлюють думки).
Учитель. Отже, Щастя багатогран-

не. Воно поруч, воно в нас самих, і 
залежить від нас. Доброта, Здоров’я, 
Сім’я, Любов, рідна Домівка, Батьківщи-
на, Воля, Молодість, Улюблена робота 
– все це Щастя! І немає значення, від 
чого людина почувається щасливою, 
головне – відчувати себе такою! Зичу 
всім вам якомога частіше відчувати 
себе щасливими. Тож будьмо щасливі 
і робімо щасливими тих, кого любимо!

ЦЕ І Є СПРАВЖНЄ ЩАСТЯ!

Вікторія Туряниця, 
учитель зарубіжної літератури

Свалявської гімназії

ДОСВІД КОЖНОГО — НАДБАННЯ ВСІХ
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ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Відповідно до річного плану 
спільної роботи департа-
менту освіти і науки Закар-

патської облдержадміністрації та 
навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у За-
карпатській області 22 березня про-
ведено заняття постійного семіна-
ру для новопризначених заступників 
директорів ПТНЗ із навчально-ви-
робничої роботи. Учасників семінару 
приймав Хустський професійний 
ліцей сфери послуг. Перед початком 
роботи гостей привітав директор 
ліцею Д. Пригара. 

На семінарі розглядалося важливе 
питання управлінської діяльності заступ-
ника директора з НВР – зміст, форми та 
методи внутрішньоліцейного контролю. 
Заняття розпочала О. Слюсарєва, ди-
ректор НМЦ ПТО, яка у своєму виступі 
зупинилася на завданнях та умовах 
організації внутрішнього контролю за на-
вчально-виробничим процесом у ПТНЗ. 
„Управління – це процес планування, ор-
ганізації, мотивації, контролю діяльності, 
необхідний для того, щоб сформулювати 
цілі педагогічного колективу та досягти 
їх. Контрольно-аналітична діяльність 
забезпечує успішне досягнення постав-
леної мети”, – наголосила доповідач. 

Детально про зміст, форми та методи 
внутрішньоліцейного контролю, який 
передбачає всебічне вивчення й аналіз 

навчально-виховного процесу в ПТНЗ, 
об’єктивне оцінювання досягнутих 
результатів, запобігання можливим по-
милкам, координацію зусиль відповідно 
до визначених завдань інформувала 
присутніх методист центру Л. Войченко. 
Новопризначені заступники директорів 
взяли на замітку для використання в ро-
боті багато корисних рекомендацій щодо 
складання циклограми річної роботи 
заступника директора з навчально-ви-
робничої роботи професійно-технічного 
навчального закладу, циклограми конт- 
ролю за навчально-виробничим про-
цесом на навчальний рік, порядку 
здійснення контролю за виконанням на-
вчальних програм, за станом викладання 
навчальних предметів, рівнем навчаль-

них досягнень учнів, 
організацією вироб-
ничого навчання та 
виробничої практи-
ки, державної квалі-
фікаційної атестації, 
веденням навчаль-
ної документації, 
роботою навчаль-
них кабінетів, май-
стерень тощо. 

Заступник дирек-

тора з НВР Хустського професійного 
ліцею сфери послуг Т. Погребняк поді-
лилася досвідом роботи з організації 
проведення директорських контрольних 
робіт як форми контролю за навчально-

виробничим процесом.
У ході семінару учасники відвідали 

Хустський професійний ліцей, де ознайо-
милися з навчально-матеріальною базою 
для здійснення професійної підготовки. 
Досвідчений заступник директора з НВР 
цього закладу Михайло Волощук демон-
стрував, як на практиці здійснюється 
контроль за станом навчальних кабіне-
тів, лабораторій, виробничих майстерень 
з боку заступника, ведеться робота з 
їх оновлення та поповнення комплек-

сно-методично-
го забезпечення 
інструментами, 
м ате р і а л а м и , 
обладнанням, 
вз ірцями-ета -
лонами виробів 
тощо.

Якими б різ-
номанітними не 
були управлін-
ські функції за-
ступника керів-
ника навчально-
го закладу, голо-
вна з них – бути 
організатором 

навчально-виробничого процесу. Лише 
системний дієвий контроль за його ста-
ном забезпечить позитивні результати 
роботи всього колективу. Таким є під-
сумок роботи учасників семінару.

КОНТРОЛЬ  ЗА  НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИМ  ПРОЦЕСОМ  У  ПТНЗ  ЗАКАРПАТТЯ

У березні Ужгородське вище комерцій-
не училище Київського національного 
торговельно-економічного університету 

приймало учасників ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів із 
професії кравець. Шість конкурсантів із трьох на-
вчальних закладів виборювали право за звання 
„Кращий із професії”. 

Професійне свято відкрила директор навчаль-
ного закладу Л.П. Гондорчин, яка зауважила, 
що всі учні-учасники вже є переможцями, адже 
вони здобули перемогу в ліцейних змаган-
нях. Роботодавці – члени незалежного журі, 
Л.Й. Прокопик, начальник виробництва 
ТзОВ „Березнянка”, І.П. Акімова, на-
чальник технічного відділу ЗАТ „Ужго-
родська швейна фабрика” побажали 
конкурсантам творчого натхнення, успі-
хів та перемоги.

Методист навчально-методичного 
центру Л.Б. Горячова ознайомила 
учасників з умовами та критеріями оці-
нювання Конкурсу. 

Учасники демонстрували відеороли-
ки „Я і мій навчальний заклад”, презен-
тували свої навчальні заклади. 

Захід проводився у два тури: теоре-
тичний та практичний.

Під час теоретичного туру учні прохо-

дили тестування зі спеціальних дисциплін 
на персональних комп’ютерах.

Практичний – передбачав виготов-
лення дитячого костюму для відпочинку 
(куртки і брюк 34 розміру).

Виконуючи практичні завдання, кон-
курсанти демонстрували майстерність, 
виробничу культуру, дотримання техно-
логічного процесу, уміння застосовувати 
набуті теоретичні знання на практиці. 

Готові вироби, старанно виготовлені 
конкурсантами, були високо оцінені 
членами журі, роботодавцями, які відзна-
чили їхню фахову майстерність, уміння 
працювати, впевненість у своїх знаннях 
та вміннях. 

Переможцями обласного конкурсу 
стали:

І місце – Вікторія Хархола та ІІ – Наталія 
Воронич, учениці Ужгородського вищого ко-
мерційного училища Київського національного 
торговельно-економічного університету, які 
отримали перемогу;

ІІІ місце – Сніжана Герлан, учениця Хустського 
професійного ліцею сфери послуг.

Вітаємо переможців! Бажаємо невичерпної 
енергії, наснаги, творчих здобутків, удоскона-
лення своєї майстерності!

Переможцю конкурсу, Вікторії Хархолі, бажає-
мо гідно представити нашу область на Всеукра-
їнському конкурсі фахової майстерності.

Нещодавно у Вищому професійному училищі № 3 
м. Мукачева відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкур-
су фахової майстерності серед учнів професійно-

технічних навчальних закладів із професії верстатник ши-
рокого профілю. Четверо конкурсантів цього навчального 
закладу виборювали право на звання „Кращий із професії”, 
оскільки лише цей навчальний заклад здійснює підготовку 
учнів професії.

Професійне свято відкрив директор навчального закладу 
В.М. Мельничук, привітавши учасників конкурсу. Представник 
роботодавців І.І. Бабіля, начальник технічного відділу ТВД „Мука-
чівський верстатозавод”, голова журі та інші члени журі побажали 
учням хороших результатів і перемоги.

Увазі членів журі та гостей представлено вироби, виготовлені 
учнями в навчально-виробничих майстернях.

Методист навчально-методичного центру у Закарпатській 
області Л.Б. Горячова ознайомила учасників із умовами та крите-
ріями оцінювання Конкурсу, а також порядком його проведення.

За умовами конкурсу учні змагалися у теоретичному та прак-
тичному турах.

Теоретичний тур полягав у тестуванні конкурсантів на пер-
сональних комп’ютерах, під час якого учні продемонстрували 
достатній та високий рівень знань зі спеціальних дисциплін.

Практичний тур відповідав вимогам освітньо-кваліфікаційного 
рівня верстатника широкого профілю 3 розряду і передбачав 
виготовлення на металообробних верстатах деталей „стакан” 
і „молоток”.

Виконуючи практичні завдання, конкурсанти показали май-
стерність, виробничу культуру, дотримання технологічного про-
цесу, вміння працювати на токарному та фрезерному верстатах, 
дотримання правил техніки безпеки та охорони праці, вміння 
застосовувати теоретичні знання на практиці.

Виготовлені вироби високо оцінили члени журі, відзначивши 
фахову майстерність конкурсантів, впевненість їх у своїх знаннях.

Переможцями обласного конкурсу стали учні училища, а саме:
І місце посів Тибор  Кіш (332 бали із 360 можливих);
ІІ місце – Олександр Бако (293 бали);
ІІІ місце – Василь Кабаштура (291 бал).
Вітаємо переможців! Бажаємо творчих здобутків, удоскона-

лення своєї майстерності, невичерпної енергії.
Переможцеві конкурсу бажаємо гідно представити нашу об-

ласть на Всеукраїнському конкурсі.

Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти

у Закарпатській області

ЗВАННЯ  КРАЩОГО  ВЕРСТАТНИКА
ШИРОКОГО  ПРОФІЛЮ

Відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності
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Якщо ви не підете за успіхом,
у вас ніколи не буде його,

Якщо ви не спитаєте,
відповідь завжди буде „ні”.

Якщо ви не зробите крок вперед –
Ви будете завжди знаходитись

на тому ж самому місці…
Нора Робертс

На сьогоднішній день позашкіль-
на освіта перебуває в постійному 
оновленні і вимагає від педагогів 

новаторських ідей, новітніх підходів в орга-
нізації та проведенні гурткових занять. Стає 
очевидним, що досягнення мети сучасної 
позашкільної освіти пов’язане з особистіс-
ним потенціалом педагога-позашкільника, 
його загальною та професійною культурою, 
без яких неможливе вирішення наявних 
проблем навчання та виховання відповід-
но до нових освітніх парадигм. Саме тому 
особливої актуальності набувають питання 
підвищення й розвитку рівня 
професійної компетентності 
керівників гуртків.

Згідно з планом роботи За-
карпатського обласного еколого-натура-
лістичного центру учнівської молоді на 
2015/2016 навчальний рік з метою вивчення 
роботи педагогічного колективу та вивчення 
системи роботи педагогів, які атестуються, 
упровадження в навчально-виховний про-
цес ефективних форм і методів роботи з 
гуртківцями, як засобу розвитку творчості 
педагога, з 9 до 18 березня 2016 року в 

ЗОЕНЦ під гаслом 
„Творчість. Здо-
бутки. Пошук” про-
водився щорічний 
методичний захід 
„Тиждень педа-
гогічної майстер-
ності”.

Основним за-
вданням прове-
дення Тижня є 
розвиток ініціа-
тиви та творчого 
пошуку педаго-
гічних знахідок, 
демонстрування 
та обмін перспек-
тивним педагогічним досвідом, секретами 
власної педагогічної майстерності, упрова-
дження в практичну діяльність передового 
педагогічного досвіду і організація обміну 
досвідом роботи.

Програма проведення Тижня поєднала 
різні напрями роботи педагогів. Проведені 
заходи та заняття були цікавими і пізна-
вальними, сприяли всебічному творчому, 
інтелектуальному та естетичному розвитку.

Для підготовки та проведення Тижня 
педагогічної майстерності створено комісію, 
розроблено план проведення Тижня (На-
каз № 14 від 01.03.2016 р.), згідно з яким 

передбачено творчі 
звіти керівників гурт-
ків, оформлення ви-
ставки методичних на-
працювань педагогів, 
проведення відкритих 
занять, педагогічних 
читань, взаємовідвіду-
вання гурткових занять 
тощо.

Тиждень предста-
вив собою калейдо-
скоп відкритих гурт-
кових занять, круглих 
столів, тренінгів та ма-
сово-виховних заходів, 
під час яких педагоги 

прагнули показати свою майстерність і 
знання опанованих інтерактивних, про-
ектних та інформаційно-комунікативних 
технологій.

Завершився методичний тиждень кру-
глим столом. З упевненістю 
можна стверджувати, що біль-
шість педагогів на високому 
рівні володіє сучасними освіт-
німи методиками і технологія-

ми, активно їх упроваджує, використовує 
і поширює в професійному середовищі.

Проаналізувавши проведену роботу, 
адміністрацією та організаторами кругло-
го столу зроблено висновки про високий 
рівень проведених методичних заходів, 
належну підготовку педагогів та прийня-
то рішення у майбутньому націлити всіх 
учасників навчально-виховного процесу 
до пошуку нових методик навчання, на 
підвищення рівня самоосвіти, збагачення 
перспективного педагогічного досвіду з 
урахуванням креативних здібностей педа-
гогів та їхніх вихованців.

Висловлюємо сердечну вдячність за 
невтомну працю нашим професійним пе-
дагогам, талановитим юннатам.

Тим, хто пізнати добро допоміг,
Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,
Тим, хто нам крила дарує щодня,
Тим, хто відкрив нам жагу пізнання
Тим, чия праця важка, непроста,
Тим, чиє слово добром пророста,
Тим, хто відкрив нам науки світання
Наші найкращі вітання!

25-26 березня в Черкаській області проводилась Всеукраїнська 
історико-краєзнавча конференція учнівської молоді „Державотвор-
чі процеси в Україні: через віки у ХХІ століття”. Організаторами 
виступили Український державний центр туризму і краєзнавства 
учнівської молоді, Черкаський обласний центр туризму, краєзнав-
ства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради за під-
тримки управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації 
та Національної спілки краєзнавців України.

До участі в конференції запрошено вихованців (гуртківців) 
позашкільних навчальних закладів туристсько-краєзнавчого на-
пряму, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладів, які займаються краєзнавчо-дослідницькою діяльністю. 
У роботі конференції взяли участь 14 делегацій від 12 областей 
України: Дніпропетровської, Донецької, Київської, Закарпатської, 
Запорізької, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 
Харківської, Хмельницької та Черкаської.

До участі у конференції також запрошувалися делегації на-
вчальних закладів міст та районів Черкаської області.

Програмою конференції передбачалося пленарне засідання, 
робота секцій за участю науковців-істориків, зустрічі учасників з 
краєзнавцями, відвідання музеїв та історико-культурних об’єктів 

Черкащини.
На конференції відбулася робота таких секцій:
1. Державотворчі процеси на території сучасної України від 

найдавніших часів до наших днів. Особливості боротьби українців 
проти поневолення і національно-визвольні рухи.

2. Історичні постаті в процесі державотворення на українських 
землях, їх роль і місце у боротьбі за звільнення народу від гніту 
та зовнішніх посягань, внесок у формування основ державності.

3. Культура як духовна складова пошуку шляхів самоідентифі-
кації українського народу, становлення та розвитку державності 
на українських землях: зміст, форми та засоби духовної і матері-
альної культури.

Закарпатську область представляли гуртківці Закарпатського 
центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської 
молоді: Ірина Пайдак, учениця 9-Б класу Ужгородської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради, 
Владислав Попович та Лілія Марюхнич, студенти ІІІ курсу (спеці-
алізація „Туристичне обслуговування”) Ужгородського торговель-
но-економічного коледжу Київського національного торговельно-
економічного університету.

За підсумками участі у конференції вручено дипломи учасників.

ТИЖДЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 


