
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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У квітні на кафедрі суспільно-гума-
нітарної та етико-естетичної освіти За-
карпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти відбувся IV регіональ-
ний міжвузівський науково-методичний 
семінар „Використання краєзнавчих 
матеріалів у процесі викладання суспіль-
но-гуманітарних та художньо-естетичних 
дисциплін в загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладах”.

На семінар були запрошені науково-
педагогічні працівники вищих навчальних 
закладів Закарпатської області та праців-
ники культури. 

Державний вищий навчальний заклад 
„Ужгородський національний універ-
ситет” на семінарі представляли – Р.А. 
Офіцинський, доктор іст. наук, професор, 
завідувач кафедри історії України, член 
Національної спілки краєзнавців України, 
Б.М. Коперльос, канд. фіз-мат. наук, до-
цент кафедри прикладної фізики, доцент, 
Т.І. Росул, канд. мистецтвознавства, 
доцент кафедри історії України, Г.М. 
Розлуцька, канд. пед. наук, доцент кафе-
дри психології та педагогіки факультету 
суспільних наук, доцент; Закарпатський 
художній інститут – Н.Й. Ребрик, канд. 
філ. наук, проректор Закарпатського 

художнього інституту, Закар-
патський інститут післяди-
пломної педагогічної освіти 
–М.Р. Баяновська, канд. пед. 
наук, доктор філософії (PhD), 
доцент, завідувач кафедри 
суспільно-гуманітарної та ети-
ко-естетичної освіти, доцент, 
член-кореспондент Міжна-
родної академії богословських 
наук, член Національної Ліги 
українських композиторів, 
М.М. Басараб, канд. іст. наук, 

заступник директора з науково-дослідної 
та міжнародної діяльності, П.М. Ходанич, 
канд. пед. наук, доцент кафедри сус-
пільно-гуманітарної та етико-естетичної 
освіти ЗІППО, доцент, член Закарпат-
ської організації Національної спілки 
письменників України, В.Й. Баланко, ст. 
викл. кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти, Ю.Ю. Шимон, 
методист кабінету суспільно-гуманітар-
них та художньо-естетичних дисциплін, 
М.Д. Жабляк, методист кабінету коор-
динаційно-методичної діяльності; Му-
качівський державний університет – І.О. 
Майборода, ст. викл. кафедри теорії і 
методики початкової освіти; Закарпат-
ський краєзнавчий музей ім. Теодора 
Легоцького – М.М. Біланич, науковий 
співробітник, катехит Мукачівської греко-
католицької єпархії, І.І. Орос, директор 
меморіального музею ім. Президента 
Августина Волошина. 

До роботи семінару активно долучи-
лися В.Ю. Рац, завідувач відділу міжна-
родних зв’язків у галузі культурно-освіт-

ньої діяльності та народної творчості 
Обласного організаційно-методичного 
центру культури, Л.І. Бонкало, учитель 
музичного мистецтва Боронявської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Хустського району, завідувач клубу 
с. Бороняво Хустського району Закар-
патської області, а також В.П. Щомак, 
хорист хору ім. Августина Волошина 
Ужгородського кафедрального хресто-
воздвиженського собору.

Із вступним словом до учасників семі-
нару звернулася його науковий керівник 
– М.Р. Баяновська. Семінар включав 

п’ять напрямів наукових досліджень – 
історичне краєзнавство; літературне 
краєзнавство; педагогічне краєзнавство; 
музичне та художнє краєзнавство; кра-
єзнавство в природничих дисциплінах.

Під час його проведення обговорено 
наступні питання: новаторське осмис-
лення науково-методичних аспектів ви-
кладання суспільно-гуманітарних та ху-
дожньо-естетичних дис-
циплін у загальноосвітній 
та вищій школі; вплив 
краєзнавчих аспектів 
на змістовий компонент 
суспільно-гуманітарних 
та художньо-естетичних 
дисциплін; оновлення 
дидактичної системи на-
вчання засобами краєз-
навчих матеріалів; ви-
користання творчих ідей, 
педагогічної думки та 
історико-краєзнавчого 
досвіду в сучасних умо-
вах реформування на-

ціональної освіти.
 Виступи всіх доповідачів були ціка-

вими та змістовними, окремі з них ілю-
струвалися фрагментами відеозаписів, 
музичними поспівками та оригінальними 
краєзнавчими виданнями, архівними іс-
торичними матеріалами.

Огляд науково-методичних новинок з 
теми семінару зробила А.П. Кот, бібліо-
текар ЗІППО. 

Для учасників IV регіонального міжву-
зівського науково-методичного семінару 
„Використання краєзнавчих матеріалів у 
процесі викладання суспільно-гуманітар-
них та художньо-естетичних дисциплін 
в загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладах” проводилася екскурсія до ме-
моріального музею ім. Президента Кар-
патської України Августина Волошина. 

Завершальним етапом семінару 
стало підбиття підсумків роботи, у яких 
визначилися перспективи подальшої 
діяльності.

 Марія Баяновська,
завідувач кафедри 

суспільно-гуманітарної
та етико-естетичної 

освіти ЗІППО

Понад 100 вчителів англійської та німецької мов загальноос-
вітніх шкіл, мовних курсів та вищих навчальних закладів України, 
серед яких були спеціально запрошені переможці обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», а також представники на-
вчальних закладів з Великобританії, Ірландії, США, Канади, Мальти 
та Німеччини відвідали другий щорічний Міжнародний Форум вчителів 
іноземних мов (FLT Forum).

Форум урочисто відкривали директор Інституту модернізації змісту 
освіти Наталья Вяткіна та директор компанії «Алеком Освіта» Марія 
Луняк.

Директор компанії «Алеком Освіта» оголосила про спеціальні 
призи – безкоштовні поїздки до Великобританії - для переможців 
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» з англійської мови та Все-
української учнівської олімпіади з англійської мови, які запровадила 
компанія «Алеком Освіта» в рамках підтримки Указу Президента 
України про оголошення 2016 року «Роком англійської мови».

Під час майстер класів, організованих у формі уроків, вітчизняні 
вчителі мали змогу перейняти досвід іноземних викладачів у на-
вчально-методичній сфері, ознайомитися з новими тенденціями та 
поспілкуватися зі своїми українськими та закордонними колегами.

FLT Forum уже став абсолютно унікальним для України майданчи-
ком для розширення культурного світогляду, імплементації сучасного 
світового досвіду та налагодження персонального спілкування й об-
міну досвідом вчителів іноземних мов України та світу.

За матеріалами МОН

КРАЄЗНАВСТВО  ЯК  ДЖЕРЕЛО  ФОРМУВАННЯ
ДУХОВНОСТІ  ОСОБИСТОСТІ 

30 березня на базі Закарпатського інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти відбула-
ся нарада з відповідальними за ЗНО в містах і 
районах та відповідальним за пункти пробного 
ЗНО-2016 щодо проведення пробного зовніш-
нього незалежного оцінювання у 2016 році, 
яку підготували і провели працівники центру 
ЗНО, інноваційних освітніх технологій та дис-
танційного навчання ЗІППО та Івано-Фран-
ківського РЦОЯО. Роз-
глянуто й обговорено всі 
актуальні питання стосов-
но роботи пунктів пробного 
тестування, оформлення 
відповідної документації, 
оперативного інформу-
вання ІФРЦОЯО про хід 
пробного тестування. За-
ступник директора Іва-
но-Франківського РЦОЯО 
І.Л. Любінець закцентував 
увагу на дотриманні всіх 
правил і вимог процедури 
проведення пробного ЗНО-
2016, на роботу персоналу 
в аудиторіях, де менша 

кількість учасників. Обговорювалися питання 
навчання персоналу ППТ; робота з дорожніми 
картами персоналу пунктів пробного тесту-
вання; роздрук випускниками запрошень на 
пробне тестування.

У райони і міста передано контейнери з 
тестовими матеріалами, договори, дорожні 
карти персоналу ППТ, адміністративні та до-
поміжні пакети.

Відбувся  другий  щорічний  Міжнародний
Форум  вчителів  іноземних  мов

Пробне  зовнішнє  незалежне  оцінювання  у  2016  році
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Голова журі – докторант, 
науковий співробітник Інсти-
туту літератури імені Тараса 

Шевченка Національної академії 
наук України Дмитро Дроздов-
ський наголосив: «Ми відшукуємо 
креативність та нестандартність 
мислення, творчість учнів… Ми 
шукаємо філологів, які мислять 
у категорії сучасності і водночас 
мають лет творчості». 

Команду Закарпаття пред-
ставляли 4 школярів освітніх 
закладів краю: Анастасія Лукач 
(учениця 11 класу Ужгород-
ської загальноосвітньої спеці-
алізованої школи-інтернату з 
поглибленим вивченням окремих 
предметів), Ангеліна Лашкай 
(учениця 10 класу Мукачівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 
№ 2 ім. Т.Г. Шевченка), Тетя-
на Човганин (учениця 9 класу 
Хустської гімназії-інтернату), По-
лончик Михайло (учень 8 класу 
Свалявської гімназії). Упродовж 
двох днів учасники виконували 

завдання з української мови та 
літератури, а у вільний час від-
відували пам’ятні місця Полтави. 

1 квітня оголошено пере-
можців олімпіади. Відрадно, що 
команда Закарпаття посіла 3 
призові місця: Анастасія Лукач та 
Ангеліна Лашкай (І місце), Тетяна 
Човганин (ІІІ місце). 

Сповнені позитивними емоці-
ями, учні діляться враженнями 
від особливо напружених днів на 
Полтавщині.

– Анастасіє, твоє враження 
від участі в олімпіадних змаган-
нях такого рівня?

– Декілька років поспіль я бра-
ла участь в учнівських олімпіадах 
з української мови та літератури, 
але цьогорічна виявилася най-
більш відповідальною, хвилю-
ючою та емоційно насиченою. 
Щаслива від того, що мені вда-
лося посісти 1 місце. Особливо 
вдячна вчителю української мови 
та літератури М.П. Михайлянич, 
яка доклала чимало зусиль, щоб 
підготувати мене на найвищому 
рівні. 

– Ангеліно, які моменти тобі 
найбільше запам’яталися і чи 
очікувана твоя перемога?

– Насамперед пишаюся тим, 
що я – українка. Для мене до-
свід, що здобула, та знання, 
які вдосконалила, важливіші за 
грамоти та подарунки. Я йшла 
на цю олімпіаду лише прагнучи 
довести, що дійсно плекаю у 
своєму серці українську мову 
та літературу. Володіти і роз-
мовляти українською – модно 
і престижно. Моя перемога це 
доводить. Незабутньою в моїй 
пам’яті залишиться й екскурсія 
до садиби Панаса Мирного. 
Саме тут я мала можливість зі-
грати улюблену мелодію на фор-
тепіано, клавіш якого торкалася 
Леся Українка. 

– Тетяно, підготовка до ІV 
етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з української мови та 
літератури потребує чимало 
зусиль. Що допомогло пере-
могти?

– Із 5-го класу беру участь в 
олімпіадах, мовно-літературних 

конкурсах, але вперше є учас-
ницею ІV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з української 
мови та літератури. Було важко, 
відчувався конкурентний дух, 
але розуміння того, що на мене 
покладається вчитель, підтриму-
вало, надавало сил та, врешті-
решт, допомогло посісти ІІІ місце.

– Михайле, участь у такого 
рівня змаганнях – це вже пере-
мога. Ваші плани на майбутнє?

– Усвідомлюю, що такі олім-
піади дуже актуальні, оскільки 
спонукають школярів до система-
тичної праці над собою. Удоско-
налюватиму вміння та навички, 
щоб у майбутньому стати при-
зером. Попри все я щиро радію 
тому, що побував на Полтавщині, 
познайомився з новими людьми 
та знайшов друзів.

Всеукраїнська учнівська олім-
піада з української мови та літе-
ратури – це не просто тестування 
на знання державної мови та 
літератури. Це одна з форм тієї 
складної націєтворчої роботи, 
яка є актуальним завданням 
усього українського суспільства. 
Замало бути обдарованим, необ-

хідно до того ж бути працьовитим 
до знемоги, впертим у досягненні 
мети, уважним до порад, ста-
ранним і терплячим у навчанні 
Слова…

Адже майстерність народжу-
ється після довгих років студій 
і самовдосконалення. Та навіть 
досягнувши вершини, не варто 
заспокоюватися, адже попере-
ду – нові сходження. А тривала 
зупинка на вузенькому карнизі 
скелі рівнозначна падінню…

Тож хочеться побажати пере-
можцям та учасникам ІV етапу 
ХХХ Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з української мови та 
літератури оновлюватися твор-
чістю, духовно зцілюватися, до-
лати вершини, аби «розгадати» 
Україну в собі і для себе!

Розмовляла
Тетяна Гнаткович,

 завідувач кабінету
методики викладання

суспільно-гуманітарних 
та художньо-естетичних 

дисциплін ЗІППО

Дитячий са-
д о к  –  ц е 
невтомна й 

самобутня країна 
малечі. Це той світ, 
у якому дитина 
живе у найважли-
віший період свого 
розвитку. І від того, 
як відбувається 
цей розвиток, за-
лежить не лише 
майбутнє дитини, 
а й майбутнє ро-
дини і всієї країни.

Д л я  п о ш у к у 
ефективних моде-
лей діяльності до-
шкільних закладів, 
виявлення майстрів педагогічної справи п’ятий рік поспіль відділ 
освіти Іршавської райдержадміністрації проводить районний про-
фесійний конкурс „Вихователь року”. Для вихователів нашого 
району – це випробування власних сил, своєрідний поштовх до по-
дальшого педагогічного росту, спілкування з колегами і підвищення 
кваліфікації, престиж та чудова нагода оцінити себе і роботу колег, 
незабутня зустріч зі світом дитинства.

Цьогорічні учасники фахового конкурсу: Неля Савко, вихователь 
Великораковецького ДНЗ №2, Марія Янтолик, вихователь Іршав-
ського ДНЗ №3 та Світлана Михайлюк, вихователь Довжанського 
ДНЗ №2 з ентузіазмом, не покладаючи сил та енергії, висвітлювали 
знання з різних розділів програми „Українське дошкілля” та втілю-
вали їх у практичну діяльність.

Фахівці дошкільної освіти використовували в роботі  новітні тех-
нології, інтерактивні методи і прийоми, передаючи знання підроста-
ючому поколінню. Дошкільнята іршавських дошкільних навчальних 
закладів охоче сприймали матеріал елементів тренінгової методики 
та нетрадиційних технік зображувальної діяльності.

Переможницею конкурсу „Вихователь року – 2016” визнано Світ-
лану Михайлюк – вихователя Довжанського ДНЗ №2. Усіх учасників 
конкурсу нагороджено грамотами відділу освіти Іршавської РДА.

Вихователь року – найрадісніший і найсвітліший конкурс серед 
усіх, що проводяться у дошкільній ланці на теренах Іршавщини. Він 
як ковток дитинства, як дарунок серцю, а зробили його таким кращі 
вихователі року. У цьому і полягає іхній талант – світитися самим і 
запалювати вогники радості в дітей.

ОБ’ЄДНАНІ  УКРАЇНСЬКИМ  СЛОВОМ

28 березня щиро і гостинно зустріла Полтава 150 
учасників ІV етапу ХХХ Всеукраїнської учнівської олім-
піади з української мови та літератури. На урочистому 
відкритті в Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В.Г. Короленка знавців української 
мови та літератури привітали головний спеціаліст де-
партаменту загальної середньої та дошкільної освіти 
Міністерства освіти і науки України Олена Котусенко, 
ректор ПНПУ імені В.Г. Короленка Микола Степаненко та 
ректор ПОІППО імені М.В. Остроградського Віталій Зелюк

НОВІ  ЗЛЕТИ  У  ДОШКІЛЛІ

9–10 квітня в м. Іршаві відбувся Чемпіонат 
Закарпатської області на спринтерських 
дистанціях зі спортивного орієнтування „За-
карпатська весна – 2016”. 

Змагання проводилися з метою широкого за-
лучення населення до занять фізичною культурою; 
подальшого розвитку спортивного орієнтування і 
його популяризації у Закарпатській області; патрі-
отичного виховання молоді та активізації роботи 
туристичних гуртків в позашкільних установах.

Урочисте відкриття „Закарпатської весни – 2016” 
відбулося в парку „Воїнів-афганців” біля адмінбу-
динку Іршавської райСЮТур. Гімн України звучав 
у виконанні всіх учасників змагань та гостей свята. 
З вітальними словами до учасників звернулися 
представники органів місцевої влади: Петро До-
бромільський – депутат обласної ради; Володимир 
Половка – заступник голови Іршавської районної 
ради; Андрій Андрішко – головний спеціаліст від-
ділу освіти Іршавської РДА.

Організатори змагань теж привітали всіх 
учасників і побажали веселого старту і пере-
моги найсильнішим, ознайомили їх із порядком 
проведення змагань. Серед них – представники 
Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екс-
курсій і спорту учнівської молоді (далі ЗЦТКЕСУМ), 
зокрема, Олександр Цепурдей, головний суддя 
змагань, Михайло Левінець, заступник директора 
ЗЦТКЕСУМ та Андрій Середяк, методист. Окремі 
слова вітань звучали і з вуст Івана Терпая – дирек-
тора Іршавської райСЮТур.

У перший день турнір проводився на сприн-

терських дистанціях, переважно у центральній 
частині Іршави, де стартувало 137 учасників. А 
наступного дня всі учасники заходу (а їх було 128) 
мали змогу „ознайомитись” з околицями міста. Се-
ред них – представники міст Ужгород та Мукачево, 
Ужгородського, Мукачівського, Виноградівського, 
Хустського та Іршавського районів. Найчисленні-
шу групу орієнтувальників, звісно ж, представила 
Іршавська райСЮТур (48 (09.04) та 41 (10.04) ви-
хованців гуртків та їхніх наставників).

Усі учасники виступали у своїх вікових кате-
горіях і проходили кожен особисто свій маршрут. 
Більшість із них успішно впоралися зі своїми за-
вданнями і були нагороджені грамотами управління 
молоді та спорту Закарпатської ОДА та медалями.

Наступного дня вихованці та керівники гуртків 
Іршавської райСЮТур теж показали хороші ре-
зультати. Значна кількість переможців є учнями 
Іршавської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. 

Усі учасники задоволені тим, що зустрілися, 
позмагалися і мали змогу помилуватися квітучою 
Іршавою, яка завжди рада гостям. І, нарешті, дов-
гоочікуване нагородження переможців. 

На урочистій лінійці-закритті не обійшлося без 
поважних гостей. Із вітальними словами до всіх 
присутніх звернувся Віктор Симканинець, голова 
Іршавської районної ради та Єлизавета Яцканич, 
начальник відділу освіти Іршавської РДА. Перемож-
ців було багато, а грамотами і медалями їх вітали 
наші гості та судді змагань. Кожен переможець 
мав змогу безкоштовно відвідати мотузковий парк 
„ТАРЗАН”, який розташований в міському парку. 
Організатори змагань із Закарпатського центру 
туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 
молоді висловили подяку Іршавській райСЮТур 
(директор Іван Терпай) за сприяння і допомогу у 
проведенні заходу. 

Дирекц ія  та  педк олек тив  Іршавськ о ї 
райСЮТур висловлює слова вдячності головному 
судді змагань – Олександру Цепурдею за належну 
підготовку до змагань та розробку спортивних карт 
м. Іршави, що сприятиме вдосконаленню подаль-
ших тренувань наших вихованців.

Леся Осійська,
методист Іршавської райСЮТур

„ЗАКАРПАТСЬКА  ВЕСНА — 2016”  У  КВІТУЧІЙ  ІРШАВІ



Проблема розвитку творчого потен-
ціалу вчителя у системі шкільної 
біологічної освіти була ключовою 

на вебінарі, що відбувся 13 квітня в За-
карпатському інституті післядипломної 
педагогічної освіти у межах викладання 
спецкурсу «Розвиток творчого потенціалу 
вчителя» для слухачів курсів учителів біо-
логії та екології. Виділено основні мотиви, 
які спонукають вчителя до творчої про-
дуктивної діяльності.

Ольга Сергіївна Бокоч, завідувач кабінету ме-
тодики викладання природничо-математичних 
дисциплін ЗІППО, керівник курсів, зауважила, 
що сучасна шкільна освіта (у тому числі біоло-
гічна та екологічна) характеризується значними 
змінами в усіх сферах свого процесу, а саме – 
переходом на нові освітні стандарти, а отже, – і 
програми. Ці зміни спонукають до використання 
нових технологій навчання, виховання та розви-
тку особистості школяра. Стає очевидним, що 
тільки творчий учитель може розкрити особис-
тісний потенціал учня. Формування творчого по-
тенціалу вчителя, становлення вчителя-фахівця, 
учителя-новатора значною мірою залежить від 
тих умов, у яких він здійснює свою педагогічну 
діяльність. При цьому важливого значення 
набуває внутрішкільне ресурсне та навчально-
методичне забезпечення. Проблема вибору, а 
точніше відбору, якісного освітнього продукту 
в умовах, коли на ринок попадає величезна 

кількість друкованої продукції, сьогодні стала 
особливо актуальною для кожного вчителя. 
Для розвитку творчого потенціалу вчителя 
важливо максимально розширити його права 
у виборі форм і методів навчання і виховання, 
звернути увагу на розвиток його особистих зді-
бностей та ініціатив. Але демократичний підхід 
до відбору підручників, робочих зошитів та іншої 
навчально-методичної літератури не завжди є 
легким кроком для педагога. Тому сьогодні дуже 
важливо чітко усвідомити ключові принципи но-
вих освітніх вимог Держстандарту, навчальних 
програм, їх цілі, завдання та прогнозований 
кінцевий результат.

Костянтин Миколайович Задорожний, канди-
дат біологічних наук, доцент Харківського націо-
нального університету міського господарства ім. 
О.М. Бекетова; головний редактор журналу для 
вчителів «Біологія», який вже сім років є найпо-
пулярнішим виданням серед учителів біології 
України; автор понад 200 публікацій, у тому числі 
методичних посібників, робочих зошитів і про-
грам з грифом МОН України, люб’язно погодився 
взяти участь у вебінарі. У режимі оn-line він 
розповів слухачам про основні сучасні підходи 
у створенні навчально-методичної літератури 
з біології. Серед цікавих ідей, які використову-
ються авторами сучасних освітніх продуктів, як 
відповідь на виклики реформ, що відбуваються 
у нашому житті сьогодні, – розвантаження 
теоретичного матеріалу, інтернет-додатки (що 
містять тестові завдання до кожної теми для 
самоконтролю знань та відеофрагменти до па-
раграфів для кращого засвоєння теоретичного 
матеріалу), матеріал українознавчого змісту.

Ольга Бокоч,
завідувач кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін
ЗІППО
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Шкільна географічна освіта як 
одна зі складових всебічного 
становлення особистості по-

требує сьогодні нових підходів, нових 
шляхів розвитку, удосконалення змісту 
та технологій побудови навчально-ви-
ховного процесу. Саме така мета пере-
дувала проведенню 6 квітня, в рамках 
курсів підвищення кваліфікації вчителів 
географії Закарпатської області, кругло-
го столу „Упровадження нових програм 
з географії у 6, 7 та 8 класі: основні ви-
клики та шляхи їх подолання”.

Г.Б. Глюдзик, методист кабінету методики 
викладання природничо-математичних дис-
циплін (керівник курсів), у своєму виступі 
зазначила, що за сучасних умов географія з 
науки, що займалась описом Землі, перетво-
рилася в науку, яка значною мірою інтегрує 
в собі природничі, соціальні та економічні 
закономірності, розглядаючи їх у часовому і 
просторовому вимірах. Змінились і завдання 
шкільних курсів географії. Вони покликані 
донести до учнів систему поглядів на світ, 

розвивати мислення, політичну, економічну, 
екологічну культуру школярів, їхню життєву 
компетентність. Шкільна географічна освіта 
має розкривати роль географічної науки в 
житті суспільства, в раціональному викорис-
танні природних багатств, формувати у шко-
лярів цілісний географічний образ планети 
Земля (від вивчення свого району, області, 
держави до світових закономірностей і про-
цесів), виробляти вміння визначати актуальні 
проблеми розвитку суспільства та природи.

Н.І. Голянич, учитель географії Ключарків-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів Мукачівського району, 
у своєму виступі детально охарактеризувала 
основні зміни у нових програмах з географії 
для 6-го та 7-го класів.

Г.А. Тимчик, учитель географії Хустської 
гімназії-інтернат, акцентувала увагу слухачів 
курсів на основних змінах у новій програмі з 
географії для 8-го класу.

До обговорення ключових питань круглого 
столу активно долучилися і присутні вчителі 
географії краю.

УПРОВАДЖЕННЯ  НОВИХ  ПРОГРАМ  З ГЕОГРАФІЇ

РОЗВИТОК  ТВОРЧОГО  ПОТЕНЦІАЛУ
ВЧИТЕЛЯ  БІОЛОГІЇ  ТА  ЕКОЛОГІЇ

Саме під та-
ким гаслом у 
межах курсів 

підвищення квалі-
фікації вчителів гео-
графії та економіки 
області 11 квітня 
в Закарпатському 
ІППО пройшла Шко-
ла педагогічної май-
стерності. Відкрила 
захід методист ка-
бінету методики ви-
кладання природни-
чо-математичних дисциплін Г.Б. Глюдзик (керівник курсів). Епіграфом 
до свого виступу Г.Б. Глюдзик вибрала народну мудрість: „Найкращий 
учитель – це досвід, він дуже дорого бере, але добре вчить”, адже 
педагоги-практики найчастіше у своїй роботі орієнтуються на власний 
досвід, постійно удосконалюють його протягом усієї трудової діяль-
ності, шукаючи при цьому найоптимальніші шляхи для підвищення 
якості навчання та розвитку інтересу учнів до вивчення предмета. 

Під час роботи Школи педагогічної майстерності виступили учителі 
географії та економіки області: Н.І. Голянич – учитель географії Клю-
чарківської ЗОШ І-ІІ ст. Мукачівського району, Г.О. Пасічник – учитель 
географії та економіки Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №13, О.О. Воропа-
єва – учитель економіки Ліцею „Лідер” ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м.Ужгорода, 
які у своїх виступах поділилися власним досвідом щодо самоосвіти, 
зазначивши при цьому: що таке професійне становлення педагога, 
як довго проходить цей процес, що результатом професійного станов-
лення будь-якого суб’єкта діяльності є його професійна майстерність, 
оскільки самоосвіта вчителя є необхідною умовою професійної ді-
яльності педагога.

 Створюючи власну модель програми професійно-особистісного 
саморозвитку, колеги виходили з того, що сьогодні суспільству потрібні 
ініціативні й самостійні фахівці, здатні постійно вдосконалювати свою 
особистість і діяльність. Займаючись самоосвітою згідно з особистим 
планом саморозвитку, ними досягнуто певних результатів у роботі, які 
показують, що у їхніх учнів формується нова система знань, умінь і 
навичок, розвивається самостійність, виникає інтерес до географії та 
економіки, а все це сприяє підвищенню ефективності навчання учнів.

Про застосування методів арт-терапії говорилося на семінарі-тренінгу 
практичних психологів професійно-технічних навчальних закладів 
Закарпатської області, що успішно пройшов 07 квітня на базі Ужго-

родського вищого комерційного училища КНТЕУ.
Арт-терапія – метод зцілення за допомогою творчості, засіб невербаль-

ного спілкування, що може застосовуватися в роботі як з дорослими, так і 
з дітьми. Види, спектр проблем, у вирішенні яких може бути використана 
арт-терапія, презентувала практичний психолог Ужгородського ВКУ КНТЕУ 
О.Б. Дубенчук. 

Вона також провела практичний тренінг з кольоротерапії, використавши 
вправи „Психодіагностика та психокорекція засобами малюнку”, техніку 
„Створення п’яти образів”, „Поляна життєвих досягнень та ресурсів”.

З елементами піскової терапії в роботі з кризами та незавершеними 
ситуаціями знайомила В.В. Шевчук, завідувач центру практичної психоло-
гії, соціальної роботи та корекційної освіти Закарпатського ІППО. Кожен з 
учасників мав можливість практично опрацювати цей вид терапії.

Під час групового обговорення учасники тренінгу прийшли до одно-
стайної думки, що арт-терапія може активно застосовуватися у практичній 
роботі психолога як з учнями різних вікових категорій, так і з педагогічними 
працівниками.

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти

у Закарпатській області

Самоосвіта  як  основа  підвищення  фахової 
компетентності  вчителя  географії  та  економіки

НАВЧАЛИСЯ  ПРАКТИЧНІ  ПСИХОЛОГИ
ПТНЗ  ЗАКАРПАТТЯ



Майстер-клас – це особливий 
спосіб узагальнення та по-
ширення педагогічного до-

свіду, що базується на систематизації 
оригінальних прийомів або авторських 
методик, які спираються на свої прин-
ципи і мають певну структуру. Саме 
завдяки цій ефективній формі групової 
методичної роботи відбувався обмін 
системою роботи вчителів української 
мови та літератури району та поширен-
ня їхнього перспективного педагогічно-
го досвіду. Демонстрували оригінальні 
методи та представили власну систему 
роботи вчителі В.П. Ветухова, М.Ю. 
Шушман, О.М. Шемот, М.І. Лендел, 
М.М. Делізоті, Т.М. Федосенко через 
створення імітаційно-рольової гри та 
активної участі в ній усіх учасників 
заняття. 

На початку засідання відбулося 
знайомство та поділ учасників на групи. 
Вісімнадцять учителів української мови 
та літератури шкіл району, учасників 
Школи молодого словесника, мали 
змогу запозичити досвід роботи та 
педагогічну майстерність спеціалістів 
вищої кваліфікаційної категорії. За 
роботою словесників на майстер-кла-
сах спостерігали експерти: завідувач 
РМК Н.Т. Капустяк, голова РМО вчи-
телів української мови та літератури 
Г.В. Калинська та авторка цих рядків. 

Василина Ветухова із Косівсько-
Полянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 провела 
майстер-клас „Розвиток комунікатив-
них умінь і навичок на уроках укра-
їнської мови та літератури”. На своїх 
уроках вона намагається „створити 
словом красу дитячої душі” та вважає, 
що „уроки словесності – це завжди 
свято”. Використовуючи вправи на 
розвиток комунікативних умінь і на-
вичок: „виконай за зразком”; „склади 
речення”; „склади текст”; „передай 
одним словом”; „казка по колу”; „худож-
ник слова”; „хвилинка талантів”; „роз-
гортання тексту ланцюжком”; „віднови 
текст з окремих слів, речень”, учитель 
удосконалює культуру мовлення, зба-
гачує словниковий запас школярів, 
виховує вміння правильно будувати 
висловлювання, розвиває орфоепічні 
уміння і навички, працює над вихо-
вуванням національно свідомої осо-
бистості та розвиває мислення, творчі 
вміння і здібності. „Без успіху учнів не 

буває успіху вчителя”, – вважає педа-
гог. Під час проведення майстер-класу 
молоді спеціалісти мали змогу відчути 
себе у ролі учнів та виконали завдання 
на відновлення речень і текстів, склали 
цікаві та змістовні розповіді про симво-
ліку квітів на картинах К. Білокур.

Оксана Шемота із Білинської ЗОШ 
І-ІІІ ст., працюючи над проблемним пи-
танням „Формування особистості через 
скарбницю української та зарубіжної 
літератури”, провела майстер-клас, 
використовуючи колір як засіб дифе-
ренціації завдань для учнів. Учитель 
звернулася до одного з найцікавіших 
методів сучасної освіти: кольорової 
феєрії. Розповіла присутнім про те, 
що поділ учнів на групи проводить 
за рівнем виконання домашнього за-
вдання. За отриманими кольорами 
створюються групи. Найбільш вдали-
ми вважає методи переказу творів за 
ілюстраціями учнів, створення асоці-
ативного куща, складання кросвордів 
за поданням ключових слів. Під час 
рефлексії використовує інтерактивну 
вправу „Мікрофон”, коли учні самі 
узагальнюють почуте та вивчене. У 
своїй роботі дотримується принципу 
видатного педагога А.Макаренка: 
„…навчити людину бути щасливою не-
можливо, але виховати так, щоб вона 
була щасливою, можливо…”.

Марія Шушман, учитель української 
мови та літератури Видричанської 
ЗОШ І-ІІІ ст., запропонувала розглянути 
питання „Використання краєзнавчого 
матеріалу на уроках української мови 
та літератури як засобу особистісно-
орієнтовного навчання”. Відмітила, 
що визначення учня головною діючою 
фігурою всього освітнього процесу (або 
дитиноцентризм) й складає сутність 

особистісно-орієнтованої педагогіки. 
Учитель розповіла про методичні осно-
ви, цілі, основні завдання, ознаки та 
принципи особистісно-орієнтованого 
навчання, запропонувала учасникам 
зразки завдань з української мови та 

літератури на основі текстів художніх 
творів письменників Закарпаття. 

Маріанна Лендел із Лазещинської 
ЗОШ І-ІІІ ст. презентувала свій майстер-
клас „Розвиток творчої особистості 
шляхом впровадження інтерактивних 
технологій на уроках української мови 
та літератури” на прикладі системи 
роботи над новим програмовим матері-
алом на уроках української літератури 
в 7 класі. За допомогою використання 
таких методів та прийомів як: робота в 
парах, хвилинка ерудита, „Мікрофон”, 
„Гронування”, „Асоціативний кущ”, 

„Сенкан” учитель створює оптимальні 
умови для розвитку творчих здібностей 
дитини, атмосферу співробітництва, 
взаємодії вчителя та учнів, працює над 
розвитком соціальної та громадянської 
компетентності дитини. Запропону-
вавши учасникам використання при 
характеристиці героїв художніх творів 
технології „Сходинки до художнього 

образу” та вправи „Магічний квадрат”, 
представила практичну їх реалізацію, 
а також поділилася досвідом роботи зі 
збору коломийок „Мій дім – моя школа”, 
„Мій дім – моє місто”.

Марта Делізоті, учитель україн-
ської мови, української та зарубіжної 
літератури Діловецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
презентувала узагальнення досвіду у 
формі портфоліо „Розвиток творчого 
мислення учнів методом компара-
тивного аналізу твору”. Вона не лише 
ознайомила присутніх із можливістю 
застосовувати компаративний аналіз 

художніх творів різних національних 
літератур за певними спільними аспек-
тами: тематикою, образами, засобами 
художньої виразності, мотивами, а й у 
процесі розгляду різних варіантів ви-
користання даного методу довела, що 
компаративний аналіз сприяє розвитку 
творчого мислення, вмінню порівню-
вати, аналізувати та узагальнювати. 

Тетяна Федосенко, методист РМК, 
зупинилася на проблемі формуван-
ня мотивації навчання, яка була і є 
актуальною не лише в психолого-пе-
дагогічній літературі, а й на практиці. 
Як зацікавити сучасного учня до на-
вчання? Що є підґрунтям мотиваційної 
сфери? На ці та інші питання знайшли 
відповідь, ознайомившись із теоре-
тичними аспектами цього питання, 
зокрема видами та методами мотивації 
навчальної діяльності школярів на 
уроках української мови та літератури, 
шляхами формування мотивації. Тетя-
на Миколаївна запропонувала корисні 
поради щодо стимуляції навчання та 
представила розроблені фрагменти 
уроків із застосуванням різних при-
йомів та форм мотивації навчальної 
діяльності. 

Рефлексією здійсненої діяльності 
стало творче завдання – складання 
та озвучення сенканів-вражень, за 
змістом яких можна було зробити 
висновок, що слово „вчитель” немож-
ливо уявити без творчості, доброти та 
справедливості. 

Експерти-спостерігачі підбили під-
сумки нетрадиційного засідання та 
побажали молодим колегам запозичу-
вати представлений на майстер-класах 
досвід роботи старших колег. Зокрема, 
Н.Т. Капустяк відмітила, що такі форми 
методичної роботи несуть не тільки 
пізнавальну мету, а й згуртовують, 
заставляють кожного працювати над 
удосконаленням свого фахового рівня. 
Г.В. Калинська висловила думку про 
те, що майстер-клас дозволяє демон-
струвати нові можливості педагогіки 
розвитку і свободи, це сучасна форма 
методичної роботи, що допомагає її 
урізноманітненню та подоланню кон-
серватизму і рутини. 

Діана Бабинець,
учитель-методист,

директор Рахівської І-ІІІ ст. №3
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На базі Рахівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 відбулося чергове засідання Школи молодого словесника за 
участі творчої групи вчителів української мови та літератури під керівництвом методиста 
управління освіти, молоді та спорту Рахівської РДА Тетяни Федосенко. З огляду на те, що перед 
молодими колегами щоразу постають нові виклики сучасної освіти, провести його планувалося 
у новій сучасній формі майстер-класу. Побачити щось нове, навчитися реалізовувати його у своїй 
роботі – завдання, що мотивувало всіх учасників засідання, адже професійна майстерність завжди 
є наслідком досить тривалої практичної праці вчителя, осмисленої і наповненої вдумливими мір-
куваннями над проблемами своєї професійної діяльності

РОБОТА  З  ПЕДАГОГІЧНИМИ  КАДРАМИ

Освіта є одним із найважли-
віших соціальних інститутів, 
що може виконувати як 

функцію консервації існуючих со-
ціальних відносин, так і виступати 
головним рушієм змін. Якою саме 
буде освіта, залежить від багатьох 
факторів, але незмінним залиша-
ється роль педагога в навчально-
виховному процесі.

7 квітня на базі районного мето-
дичного кабінету (завідувач Оксана 
Пригара) відділу освіти Хустської 
РДА під керівництвом методиста 
Віри Браїла проведено інтегроване 
засідання творчих груп учителів 
біології, хімії та трудового навчання 
«Методика Метью Ліпмана – іннова-
ційна концепція та нові можливості 
для навчального закладу».

Родзинками досвіду роботи по-
ділась з присутніми педагогами 
Тетяна Вакарова, учитель фізики 
та математики Кривської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, яка активно упроваджує 
змішане навчання у стінах рідної 
школи та сприяє розвитку творчого 
потенціалу як своїх колег-педагогів, 
так і учнів. З важливими питаннями 
стану освіти в глобалізованому сус-
пільстві та перспективами розвитку 
освітньої галузі регіону присутні 
ознайомилися через відеофрагмент 
доповіді Ірини Когут, аналітика цен-
тру CEDOS. 

Творча атмосфера навчально-
го тренінгу «р4с» (philosophy for 
children) дала змогу учасникам 
втілити в життя елементи методики 
Метью Ліпмана, яка навчає мисте-
цтву мислити, формуючи інтелект; 
мистецтву переживати, формуючи 

екзистенційну сферу; мистецтву 
жити, формуючи ціннісний і духо-
вний світ людини. Ця інтегральна 
педагогічна стратегія базується на: 
проблемних формах навчання; «со-
кратівському діалозі»; методі «това-
риства дослідників» (пошук істини); 
винайденні світоглядних проблем в 
неочікуваних та парадоксальних си-
туаціях, через гру, гумор, метафори, 
цікаві факти.

Жваву дискусію в учасників за-
сідання викликав тренінг «Ярлики», 
у ході якого кожен отримав свій 
«ярлик» і згідно з ним виконували 
поставлені завдання. Саме так до-
сить часто відбувається і в житті, на 
жаль, коли учня сприймають через 
призму певної ролі.

Підбиваючи підсумки засідання, 
Віра Браїла, методист РМК, поба-
жала учасникам творчих успіхів та 
зазначила, що саме освіта – най-
більш сильна зброя, за допомогою 
якої можна змінити світ. 

Оксана Деяк, 
учитель біології

Велятинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Хустський р-н

Методика  Метью  Ліпмана —
інноваційна  концепція  для  навчального  закладу

Мій рідний краю!
  Я люблю тебе і знаю,
  Знаю і люблю.
  І чим глибше знаю,

 Тим палкіш люблю.

Вихованці з 22 гурткових колективів зібра-
лися на традиційне свято – конкурс юних 
екскурсоводів „Стежками рідного краю”, 

який відбувся 30 березня в приміщенні Хустської 
районної Станції юних туристів. 

„Лінь, тугу відганяйте! Мандруйте! Рідний край 
пізнавайте!” – ці слова стали девізом нашого свята. 
Протягом трьох годин глядачі та учасники свята 
мандрували рідним краєм, пізнавали його найцікавіші 
місця. Це були – сходження на гору Мечул і подо-
рожі замками Закарпаття та пам’ятками сакральної 
дерев’яної архітектури Хустщини, святинями Західної 
України та музеями Хустщини.

Надзвичайно цікавими були і тематичні екскурсії 
„З батьківської криниці”, під час яких ми побували в 
гостях у народних умільців: Юрія Глеби – художника 
та різьбяра з с. Л.Поляна, заслуженого майстра 
народного мистецтва та члена національної спілки 
художників України – Мікловша Штеця з селища 
Вишково, заслуженого майстра народної творчості 
України талановитої майстрині – вишивальниці Ірини 
Куцик з с. Рокосово, майстрині народної вишивки – 
Наталії Якубець. Цікаво було почути поезію малові-
домих талановитих поетів сіл Золотарева та Драгова.

Нікого не залишили байдужими подорожі-зна-
йомства з сучасними захисниками України – героями 
АТО, які провели вихованці гуртка „Географічне 

краєзнавство” Липчанської ЗОШ І-ІІІ ст. та учні 
Яблунівської ЗОШ І-ІІ ст. Сльози блищали на очах у 
присутніх, коли учні декламували вірші, присвячені 
пам’яті загиблих воїнів-земляків.

Поважному журі у складі Олександра Мункачі – 
методиста РМК відділу освіти Хустської РДА, Тетяни 
Керестей – заступника директора ЦПР, Наталії Пал-
чей – заступника директора райСЮТ, Ірини Баняс 
та Власти Папп – методистів райСЮТ нелегко було 
визначати найкращих, адже всі конкурсанти підготу-
валися на відмінно. Про це свідчив і їхній зовнішній 
вигляд: майже всі одягнулися у вишиванки. 

Екскурсоводи своїми розповідями захоплювали 
слухача. Цікаво було спостерігати, як учні підго-
тувалися до конкурсу, адже цього разу учасникам 
пропонувалися три теми для проведення екскурсій: 
„Герої серед нас: сучасні захисники Батьківщини”, „З 
батьківської криниці”, „Віртуальна екскурсія”.

За підсумками конкурсу грамотами районного 
відділу освіти нагороджено гуртківців: 

за І місце – вихованців гуртка Хустської райСЮТ 
при Липчанській ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник Н.Ю. Якубець);

за ІІ місце – Нелю Лукач, вихованку гуртка Хуст-
ської райСЮТ при Стеблівській ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник 
О.В. Логінова);

за ІІІ місце – учнів Яблунівської ЗОШ І-ІІ ст. (учи-
тель С.Ю. Візантій) та гуртківців Хустської райСЮТ 
при Велятинській ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник Н.Ю. Дем’ян).

Грамотами Хустської райСЮТ нагороджено:
за І місце – вихованців гуртка Хустської райСЮТ 

при Копашнівській ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник А.В. Стри-
жакова);

за ІІ місце – вихованців гуртка Хустської райСЮТ 
Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник Н.Ю. Палчей);

за ІІІ місце – вихованців гуртка Хустської рай-
СЮТ Нижньоселищенської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник 
О.М. Рішко).

Наприкінці свята учасників привітали гості: зав. 
відділу екскурсій з Іршавської райСЮТур Богдан 
Ільницький та заступник директора Хустського район-
ного Центру позашкільної роботи Тетяна Керестей. 

В.М. Папп

СТЕЖКАМИ  РІДНОГО  КРАЮ

ВІСТІ З РАЙОНІВ
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Дійові особи: мама, тато, донька Олен-
ка, донька Аня, бабуся, сопілкар Тоній, 
дівчата, подруги Оленки: Таня, Маруся, 
Даринка, Наталка, Василинка, хлопці, дру-
зі Оленки: Михайло, Володимир, Василь, 
Іван, Владислав, Богдан, Роман

Сопілкар Тоній:
- Прийшов квітень і прикрасив землю квітами, зелени-

ми травами. А ще він приніс із собою найрідніше свято 
християн – світле Христове Воскресіння. Великдень – це 
найбільше свято року, що прославляє воскресіння сина 
Божого як торжество добра над злом. Цей день великий 
тим, що цього дня воскрес Ісус Христос. Закарпатці 
по-особливому відзначають цей день. Навіть земля 
прибирається на свята: все навкруги зеленіє, цвіте. 
Готуючись до цього свята, ми пишемо писанки. Таких 
гарних писанок як у нас, нема ніде у світі!

Я і мої сусіди розповімо вам, як ми готуємось до 
цього свята.

(Хата, святково прибрана. На сцені Мама, Бабуся 
і Оленка. Мама застеляє чисту скатертину. Разом з 
донею співають пісню „Христовий віночок”):

Христос воскрес! Милі діти,
Ідіть у садочок,
Виберіть найкращі квіти 
Та сплетіть віночок.
Вінок плетіть із любов'ю,
Молитви співайте,
Тільки ласку й добру думку
В голівоньці майте.
Сплетіть вінок, до Ісуса 
На хрест покладіте,
Та з Богом ідіте.
Мати Божа як погляне 
На вінок із неба,
Буде вдячна милим дітям 
За Сина й за себе.
Оленка (після закінчення пісні):
- Мамо, ми зараз будемо писати писанки?
Мама:
- Так доню, нам потрібно встигнути написати писанки 

ще до виносу Плащаниці.
Оленка:
- Як добре! Вчора до нашої сусідки приїхали її онуки 

з міста і питали, чи ідемо малювати писанки? Вони б 
хотіли навчитись від нашої бабусі. (Підходить до бабусі, 
обіймає її). Яка ви в мене гарна майстриня! Кожен рік 
вчите дітей малювати писанки, і все нові й нові! Як вам 
це вдається?

Бабуся (всміхаючись):
- Так, онучко, потрібно мати до всього любов, і радіти 

всьому, що в нас є, а за все, що маємо, потрібно дяку-
вати Богу і просити в нього благословення на будь-яку 
роботу.

Оленка:
- Добре, бабусю. Я побіжу за дівчатами. Хлопці теж 

просилися. Нехай і вони приходять. А ви нам все будете 
розказувати.

Бабуся:
- Біжи-біжи, а ми тут з мамою все приготуємо.
(Розкладають варені яйця. Готують свічку, віск, 

фарби.
Рипнули двері, до хати заходять хлопці та дівчата, 

вітаються):
- Дай, Боже, добрий день.
Бабуся:
- Доброго здоровічка. Заходьте, сідайте. Будете і ви 

писати писанки.
Оленка:
- Мамо, перед тим, як писати писанки, ми будемо 

молитись Богу і просити у Всевишнього благословення, 
щоб вони були написані в добрий час, з чистими дум-
ками та гарним настроєм. (Бабуся читає молитву. Всі 
за нею повторюють „Отче наш”. Всі хрестяться).

Мама:
- А тепер починаймо. (Роздає всім варені яйця, пи-

сачки, віск, запалює свічки). Можна писати не лише на 
варених, але і на шкаралупі сирих яєць. Просто перед 
тим, як писати, потрібно зробити в яйці невеликий 
отвір і видути білок з жовтком. Тоді писанка довго буде 
служити. І ще можна наповнити яєчко сіллю, тоді воно 
не потрощиться.

Бабуся (показує, як потрібно малювати, розказує):
- Писанки з давніх-давен писали або у четвер, або, як 

у нашому селі, в Страсну п'ятницю, коли нічого робити 
не можна було, а писанки писали до обіду, до виносу 
Плащаниці.

Аня:
- Бабусю, а фарби для розпису звідки брали?
Бабуся:
- Наприклад, жовтий колір виготовляли з кори яблу-

ні, дички, яку відварювали і настоювали. Зелений – з 

відходів конопляного насіння; брунатний – з лушпиння 
цибулі або настою дубової кори; червоний – з настою 
звіробою чи буряка. А хто із вас знає, які кольори що 
означають? Ви вже великі дівчата і, мабуть, вже знаєте. 
Ну! Хто? Не ганьбіться, дівчата, сміливіше.

Таня:
- Я чула від бабусі, що червоний колір – символ ра-

дості, життя, кохання для молоді, надія на одужання; 
жовтий – колір сонця, символ тепла та щедрого врожаю; 
синій – знак здоров'я; зелений – знак весни, тобто во-
скресіння природи, радість життя; брунатний – багатий 
на дари поля, урожай, щедрість матінки-землі.

Бабуся:
- Добре, молодець! Ти розумна дівчинка. Ну, а хто 

відповість, що означає дарунок писанки?
Оленка:
- Можна мені відповісти, бабусю? Коли даруєш комусь 

писанку – це означає бажати щастя, добра, здоров'я, 
доброї вдачі. Ну, а коли дарує хлопець дівчині, чи ді-
вчина хлопцеві – означає щиру любов і кохання, і що 
саме у щиросердечних побажаннях – сила великодньої 
писанки, і кожен, хто має в руках писанку, отримує Божу 
благодать.

Бабуся:
- Ой як гарно. Тепер я спокійна, що моя наука не про-

пала, а проросла мудрим зернятком у твоєму сердечку. 
Ти правильно все розповіла, молодець! А я вам ще 
скажу, що писанка має бути в кожній хаті, аби оберігати 
родину від зла. Це дуже сильний оберіг. А ще писанки 
пишуть з використанням різних природних символів. 
Гарно виходить смерічка. Я вам покажу, як малювати. 
(Бере яйце, малює). Можна малювати різних пташок, 
квіти, листочки, хрестики, ромбики. Таким чином ми 
підкреслюємо любов до рідного краю, збереження на-
родних традицій.

Михайло:
- Так, бабусю, ми домалювали. А тепер можна об-

терти віск?
Бабуся (підходить, контролює роботу):
- Дуже добре, а тепер обтирайте віск. Трішки зігрійте 

на свічці і будемо кидати у фарбу, яку я вам приготувала.
(Мама і бабуся старанно допомагають дітям, все 

пояснюють, як треба робити).
Аня:
- А ще я знаю, чому на писанках пишуть цяточки. 

Слухайте. Коли Христа вели на муки, Матір Божа писала 
уночі писанки. Виходили вони дуже гарними. Як писала, 
котилися з очей сльози: котра слізка на писанку капнула, 
там учинилася цяточка.

Мама:
- Може, ще хто знає якусь легенду про писаночку? 

Ой, ви ще молоді, мало що знаєте! Я вам розповім те, 
що чула ще від своєї бабусі. Як помер Ісус Христос, то 
його Мати сильно горювала, і приходили до неї жінки, 
щоб її чимось заспокоїти. Але Марія ні з ким не хотіла 
розмовляти і нічого не їла. А однією з тих, що часто 

приходили до Божої Матері, була бідна 
дівчина. У неділю вранці, коли всі раділи, 
що Ісус воскрес, дівчина взяла своє добро 
– кілька яєчок, пішла до Марії і звернулася 
до неї: „Маріє, не плач. Хіба ти не знаєш, 

що твій Син воскрес? Не сумуй, а радуйся, Маріє”. 
„Знаю, – відповіла вона. – Мій Син з'явився мені уві сні. 
Довкола нього така була ясність, що очі боліли. Знаю, що 
мій Син воскрес”. Дівчина дала з їй подарунок – кошик 
з яєчками. Сльози радості потекли з очей Марії і впали 
на яєчка. І коли падала сльоза з її святих очей на яєчко, 
воно ставало кольоровим. На них зацвіли чудові квіти. 
Вони всі засяяли різними кольорами-веселками. Марія 
раділа і почала роздавати ті яєчка людям, кажучи: „Ра-
дійте, Христос воскрес!”. Коли вже залишилось одне, 
вона з подякою повернула кошик дівчинці.

Батько:
- А тепер я продовжу цю історію. Коли дівчинка 

вийшла на вулицю, то глянула в кошик. А він повен 
писанок, і всі мерехтять, як зірочки. Дівчинка зраділа й 
побігла вулицями Єрусалиму, і кожному, кого зустрічала, 
давала писанку з  радістю на вустах, примовляючи: 
„Радійте всі, Христос воскрес!” І скільки не роздавала 
писанок, а кошик в неї все був повен. Люди, яким вона 
роздавала писанки, несли їх далі і давали іншим, вітаю-
чи: „Христос воскрес!”. А у відповідь люди відповідали: 
„Воістину воскрес!”. Ось так вісточка дійшла і до нас. У 
наші дні, на згадку про Христове воскресіння, усі пишуть 
писанки і дарують цю радість іншим.

Маруся: 
- Ой як цікаво! Ще щось розкажіть!
Мама:
- Оленко, будь добра, розкажи легенду про нарциси.
Оленка:
- Ці рідкісні квіти занесені до Червоної книги України. 

А щоб їм не пропасти – охороняють. Я вам розкажу одну 
легенду про їх виникнення. Було це в селі Нанково, 
що під Хустом. Одного дня пастухи, випасаючи отари 
овець, побачили яскраве світло, а у тому світлі – ікону 
Божої Матері. Тоді пастухи побігли до села й розповіли 
про це диво. Усі побігли дивитись. Люди вирішили на 
цьому місці побудувати капличку, але хазяїн тієї землі 
не згодився виділити ділянку для каплички. Тоді люди 
запрягли волів і хотіли перевезти ікону до храму. Але 
воли не могли зрушити з місця. Злий хазяїн почав бити 
волів батогом і ненароком вдарив по іконі, і вмить в 
ікони полилися сльози. Коли її везли до монастиря, 
то по всій дорозі капали сльози. Натомість, де капали 
сльози, виростали нарциси – сум Божої Матері. Ці квіти 
схиляються до землі, ніби вклоняються до Божої Ма-
тері. А коли віє вітерець, вони шепочуться між собою, 
наче читають молитву вдячності за те, що Божа Матір 
зробила їх такими гарними.

Таня:
- А що було далі, де та ікона зараз?
Бабуся (від хвилювання в неї з'являються сльози):
- Є легенда, що ця ікона аж у Відні, а копія цієї чу-

дотворної ікони – у Нанкові, у храмі. А на тому місці, де 
з'явилась ікона, утворилось цілюще джерело. Пізніше на 
тому місці люди зробили капличку й колодязь. Колодязь 
з водою ніколи не висихає. Хто туди йде з вірою, той 
дістає зцілення. Дерева, які там ростуть, нахиляються 
до колодязя. Так і ми, молімося до Божої Матері, щоб у 
нашій душі завжди цвіли нарциси.

Оленка:
- Я знаю пісню про Нанково, яку склала моя бабуся.
(Всі слухають пісню „Нанківська Божа мати”).
Нанківська Божа Мати,
Змилуйся над нами,
Ми тебе усі благаєм,
Просим зі сльозами:
Стала ти із пастушками 
З першими зорями,
Як твій образ увидали – 
На коліна впали.
На коліна разом впали – 
Богу ся молили,
За чудеснеє видіння їх благодарили.
А вже потім на тім місці 
Криничка з'явилась,
Від сліз Марії-Діви 
Цілюща зробилась.
Про це чудо вчули люди,
Стали воду пити,
Бог дарував усім сили 
Благодатно жити.
Християни збудували 
Тут малу каплицю,
Хто із вірою у серці – 
Хай п'є цю водицю.

(Продовження на стор. 6)

ДОСВІД КОЖНОГО — НАДБАННЯ ВСІХ

НАША  ПИСАНКА
(Сценарій проведення свята «Світле Христове Воскресіння»)
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(Продовження. Поч. на стор. 5)

Аня:
- Дуже гарна пісня. А що сталося з 

тим хазяїном, що пожалів дати землю 
під капличку?

Бабуся:
- Сумна історія. Незабаром після того 

випадку він і його вся родина померли, і 
не зосталось на землі і його слідів. Був 
покараний за зло, бо ми на землі пови-
нні робити лише добро. Тільки тоді Бог 
віддасть сторицею.

Олена (до сопілкаря Тонія):
- Діду, ану і ви нам дащо розкажіть 

про Великдень!
Сопілкар Тоній (не поспішаючи):
- Ось я сяду тут, скраєчку, щоб бачити 

вас усіх, які ви гарні. Ой! А які ви писанки 
файні розмалювали! Молодці! Слухайте. 
Завершилась довга мандрівка Великим 
постом. І весь час ми старались бути з 
Ісусом. Молились, роздумували, раділи 
й сумували разом з ним, ще сьогодні і за-
втра. А післязавтра, у неділю з опівночі, 
як задзвонять дзвони, усі будемо радіти 
і веселитись. Будемо йти з кошиками до 
церкви на службу. І нашими барвистими 
рушниками заясніє церковне подвір’я. 
На зеленій травичці, рясно всипаній 
росою, примостяться святкові кошики з 
духмяними пасочками, які з молитвою 
на вустах випікала мама або бабуся. 
А про писанку я розкажу вам цікаву 
легенду. Найперше яйце мало всере-
дині зародок цілого світу. Розмальовані 
яйця-писанки присвячувалися сонцеві й 
весні і мали магічне значення. Це було 
ще за язичництва. З християнством на 
писанках з’явилися символи Христової 
віри – хрест і церковця. А тепер бабуся 
нехай вам розкаже, що необхідно класти 
в кошик.

Бабуся:
- Так, звичайно. У кошик кладуть пас-

ку, яйця, сир, масло, сіль, часник. А звер-
ху – писаночки і солодощі. І я вам кажу, 
коли ми йдемо з кошиками до церкви, 
як кличуть нас церковні дзвони, які чути 
далеко, то ми за прикладом жінок-миро-
носиць поспішаємо до Ісуса. Заспіваймо 
ж усі людям на радість.

(Звучить пісня „Великодні радощі”):
Пишаються жінки в церкві 
Новими хустками.
Вже Великдень – красне свято 
З красними пасками.
Християнські кошелики 
У рядку з малими,
І свічечки, і вогники
Палають над ними.
Писанки, як справжнє диво,
Гарні, кольорові,
І часник, і цибулина – 
Щоб були здорові.
Од святої паски чесні 
Мають люди стати.
А ще жити, не грішити,
Бога в серці мати.
Задзвонили урочисто 
Дзвони Великодні.
Розцвітає в душах радість 
В християн сьогодні.
І священик всіх вітає 
Із радісним святом,
Бажаючи щиросердно
Щастячка багато.
Бабуся (продовжує):
- І коли священик промовляє урочисту 

молитву, і коли освячує наші паски, тоді 
нам додається велика радість від Бога, 
щоб ми раділи життю і творили добро. І 
коли чуємо „Христос воскрес!”, ми всі ра-
зом відповідаємо: „Воістину воскрес!”. А 
ще як засвітить ясне сонечко, позолотить 
паску та писанку – наші личка засяють 
радісними усмішками. Ідучи додому, ми 
всюди чуємо вітання: „Христос воскрес!” 
– „Воістину воскрес!”. Ой діточки, ця ве-
ликодня радість нас окрилює, додає сил. 
Я вже відпочину, а ви всі підете додому і 

весело всі зустрінемо Великдень.
Даринка:
- Я хотіла би заспівати пісню для своєї 

мами, у якої сьогодні день народження.
Усі разом:
- Звичайно, просимо!
Даринка (співає) („У день народження 

матусі”):
У день народження матусі 
Я додому прийду.
Стану тихо коло хати
І на ґанок вийду.
Постукаю у віконце – 
Мама вийде з хати 
І на радощах, щаслива

Стане обіймати.
В день народження матусі 
Хочу побажати:
Не старіти, молодіти,
Внуків ся діждати.
А іще я подарую 
Троянди біленькі,
Такі дарував їй тато – 
Я була маленька.
Мама буде збентежена
І змахне сльозину,
Що ми любим і шануєм її у родині.
І за те, що люблю щиро 
Татуся і неньку,
В день народження в матусі 
Радіє серденько.
В день народження матусі,
В цій святковій днині,
Нам здається: в цілім світі 
Ми такі – єдині.
Бабуся:
- Щасливі ті мами, для яких співають 

такі пісні... Молодець, Даринко...
Таня:
- А можна, ми ще прийдемо до вас, як 

посвятимо паски, щоб ви почули, як ми 
співаємо Великодні пісні?

Бабуся:
- Звичайно, приходьте. Ми вас будемо 

чекати. Щасливого Воскресіння діждати і 
Великодньої паски скуштувати. Хай вас 
Бог благословить!

(Діти, виходячи, співають пісню „Ра-
дість Великодня”):

Ой, яка файненька 
Великодня паска,
А з людьми най буде
Господняя ласка.
Уже над пасками 
Божий дух леліє, 
Милостію Бога 
Наші серця гріє.
Писанки яскраво 
В кошиках сміються,
Як квітки весняні,
З радістю беруться.
Дзвони великодні –
Дзвінкі, голосисті,
А луки довкола – 
Пишні та барвисті.
А Матінка Божа 

Із небес радіє,
Великодня паска 
Дає всім надію,
Що Христос у Бога 
За людей подбає:
Благодаті в нього 
За всіх попрохає.
Миру християнам,
Любові та ласки,
Радості, гараздів,
Ґаздівської паски.
(Дівчата і хлопці збирають писанки 

і йдуть додому, щиро дякуючи за науку.
Гасне світло. За сценою лунає голос 

сопілкаря Тонія).
Сопілкар Тоній:
- Пора починати нову дію. Ми розкаже-

мо, як молодь веселилася на Великдень.
(Яскраве світло. Та ж кімната, що і 

в першій дії. На столі – кошіль з писан-
ками, тарілки.

До хати заходять, співаючи, хлопці 
та дівчата.

Звучить пісня „Великоднє славне 
свято”):

Христос воскрес на небо,
Великдень – славне свято.
До церкви з пасочками 
Іде людей багато.
Радіє, веселиться 
Уся наша родина.
„Христос воскрес!” – вітання 
Прийма Господня днина.
Всі двері відчиняйте 
І кожного вітайте,
Рушник над пасочками 
Врочисто піднімайте.
З молитвою святою 
Разом перехрестіться,
До образів на стінах 
Низенько поклоніться.
Вже ангельські всі хори 
Співають, не вгавають,
Зі славним Воскресінням 
З небес усіх вітають.

Маруся:
- Ми всі прийшли вас привітати з Ве-

ликоднім святом. Христос воскрес!
Усі:
- Воістину воскрес!
Бабуся:
- Ми дуже вам раді. Прославляйте Іс-

уса Христа, і хай радіє вся земля. Будемо 
разом усі співати, сина Божого вітати.

(Усі починають співати „Святе во-
скресіння”):

На Великдень дзвони 
Дзвінко задзвонили,
Християн із пасочками 
Святить запросили.
У кошиках паска – 
То від Бога ласка.
Свічечки всі запалили – 
Ця хвилина щасна.
Писаночки красні 
Рясно червоніють,
Як квітки весняні,
Ясно майоріють.

В ранок цей принишкли 
Птахи голосисті,
У дівчат найбільша радість,
Бо усі в монисті.
У монисті, в пацьорках 
Ще й у нових шатах.
Радість Великодня 
Нині в усіх хатах.
І леґіні раді,
Ідуть з писанками,
У чинчийді нині стануть 
Парами, рядами.
Усіх привітають 
З святим Воскресінням,
Усім побажають
Щастя і везіння
В житті, у роботі,
В навчанні – терпіння,
В молитві Господній 
Палке поклоніння.
Аня:
- А давайте всі будемо гратись у 

чинчийду, танцювати танок з писанками! 
- Михайло (починає співати „Писаноч-

ки кольорові”):
- Я беру вишневу писаночку (бере 

дівчину за руку)
І найпершу веду до таночку.
Таня:
- Мене мамка в буряках купала,
Наче спілу вишню змалювала.
Володимир:
- Я беру зелену писаночку,
Покружляєм парою в таночку.
Маруся:
- А мене в траві зеленій покачали 
Та барвінковий віночок зверху дали.
Василь:
- Візьму собі у танок жовтеньку,
З пацьорками писанку маленьку.
Василинка:
- А мене скупали з пелюстками,
Всі кульбаби колір мені дали.
Іван:
- Я коричневу до танцю хочу,
У траві весняній ніжки змочу.
Оленка:
- У відварі мене потримали,
Що з дубової кори вже мали.
Владислав:
- А ондечки найбагатша – біла,
Що від кольорів якось вціліла.
Наталка:
- Хоч я білою зовсім зосталась,
Візерунків-хрестиків набралась.
Богдан:
- А я собі візьму шосту з краю 
І навчити танцювати маю.
Аня:
- В парі із тобою потанцюю І рожевий 

колір домалюю.
Роман:
- Сьома писанка вся веселкова,
Танцюристка семикольорова.
Даринка:
- Райдузі я „Дякую!” сказала,
Шати ж кольорові мені дала.
Усі разом беруться за руки, роблять 

коло і танцюють з писанками. Потім 
усі стають в рядок з писанками у руках 
і хором співають („Хвалу Ісусу проспі-
ваймо”):

Христос воскрес! Моя Вкраїно,
Карпатська дружняя родино.
Хвалу Ісусу проспіваймо,
Велику радість в серці маймо.
Приспів: 
Засвіти нам, ясне сонце,
Промінням щедро із небес.
По землі лунає дзвінко:
„Христос воскрес! Воістину воскрес!”
Христос воскрес! I у Карпатах Велик-

день йде у пишних шатах.
Народ до церкви поспішає,
Воскресна радість скрізь витає.

Юлія Драгун;
музика Марії Баяновської,

Людмили Бонки,
Галини Гордійчук,

Василя Гудака, Марії Жабляк

ДОСВІД КОЖНОГО — НАДБАННЯ ВСІХ
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ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

12 квітня у Свалявському професійному 
будівельному ліцеї відбувся ІІ етап Всеукраїн-
ського конкурсу фахової майстерності серед 
учнів професійно-технічних навчальних за-
кладів із професії електрогазозварник. 

Вісім конкурсантів із чотирьох навчальних 
закладів виборювали право на кращого із про-
фесії електрогазозварник. 

Професійне свято розпочалося з привітан-
ня голови оргкомітету директора навчального 
закладу М.І. Гуловича, який побажав конкур-
сантам успіхів, хороших результатів і здобуття 
перемоги в конкурсі. Головний інженер ТОВ 
„МІГР” Ю.М. Мигович, голова журі зауважив, 
що всі учасники є переможцями ліцейних 
змагань, зокрема висловив сподівання, що 
перемогу в обласному конкурсі здобуде най-
кращий учень. 

Конкурс проводився у два тури: теоретич-
ний і практичний.

Під час теоретичного туру учні проходили 
тестування зі спеціальних дисциплін на пер-
сональних комп’ютерах.

Завдання практичного туру відповідали 
вимогам 4 кваліфікаційного розряду і пе-
редбачали зварювання двох посудин, які в 
подальшому працюватимуть під тиском, і ви-

конувались напівавтоматичним апаратом та 
газовим зварюванням.

Виконуючи практичні завдання, конкурсан-
ти демонстрували майстерність, виробничу 
культуру, дотримання технологічного процесу, 
вміння працювати на зазначених вище апара-
тах, впевненість у своїх знаннях, дотримання 
правил техніки безпеки та охорони праці. 

Якість виготовлення готових виробів оці-
нювало компетентне журі, яке відзначило їх 
достатній та високий рівень виконання, пере-
віривши їхню цілісність під дією тиску.

Переможцями обласного конкурсу стали:
І місце посів Радь Рувим, учень Сваляв-

ського професійного будівельного ліцею (264 
бали із 300 можливих);

ІІ місце – Юрій Галас, учень ДПТНЗ „Білків-
ський професійний аграрний ліцей” (242 бали);

ІІІ місце – Василь Талпош, учень Хустського 
професійного ліцею (233 бали).

Відбулося нагородження переможців 
конкурсу цінними подарунками та учасників 
– грамотами.

Вітаємо переможців! Бажаємо невичерпної 
енергії, творчих злетів, удосконалення своєї 
майстерності, не зупинятися на досягнутому. 

Переможцю конкурсу бажаємо гідно пред-
ставити нашу область на Всеукраїнському 
конкурсі.

ЗВАННЯ  КРАЩОГО  ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКА

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
ПТНЗ – це цілеспрямоване безперервне вдосконалю-
вання їхньої педагогічної і фахової майстерності, 

професійних знань, умінь та навичок. Цей процес самоос-
віти педагога здійснюється протягом всієї його трудової 
діяльності та є необхідною умовою ефективної роботи 
навчального закладу.

Цього року курси підвищення кваліфікації (психолого-педа-
гогічна та методична підготовки) педагогічних працівників ПТНЗ 
Закарпатської області проводить за державним замовленням та 
очно-дистанційною формою Білоцерківський інститут неперервної 
професійної освіти УМО НАПН України. 

Старші майстри із шести професійно-технічних навчальних 
закладів пройшли перший етап курсів у режимі он-лайн у період 
з 04 до 08 квітня 2016 року.

11 квітня розпочалася підсумкова сесія курсів підвищення ква-
ліфікації ще двох груп педагогічних працівників ПТНЗ. Навчання 
проводять викладачі кафедр методики професійної освіти, психо-
логії, охорони праці та інформаційних технологій Білоцерківського 
інституту неперервної професійної освіти. 

Група майстрів виробничого навчання займається на базі ВПУ 
№ 3 м. Мукачево, група викладачів професійно-теоретичної під-
готовки – у ДПТНЗ „Мукачівський професійний аграрний ліцей 
ім. М. Данканича”. 

У програмі навчальних занять: конференції, навчальні тренінги, 
практичні заняття з методики професійно-теоретичної підготовки, 
проведення інноваційних уроків, використання різних технологій 
навчання професії, інформаційних та комунікаційних технологій в 
освіті, дидактичних технологій у професійній освіті, а також прак-
тикуми, присвячені виховній діяльності педагогічних працівників, 
основам психології праці, а також психології особистості учня.

Під час сесії педагогічні працівники пройдуть поточний конт-
роль, вихідне тестування, анкетування щодо навчального плану 
курсів – оцінювання слухачами доцільності вивчення різних на-
вчальних модулів. 

На завершення очного етапу курсів підвищення кваліфікації 
планується захист випускних робіт педагогічних працівників про-
фесійно-технічних навчальних закладів нашого регіону.

Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти

у Закарпатській області

САМООСВІТА  ПЕДАГОГІВ  ПТНЗ

Молодий спеціаліст стає хорошим учителем,
перш за все,

завдяки обстановці творчої праці
педагогічного й учнівського колективів.

В.О. Сухомлинський

Згідно з планом роботи 30 березня в Закарпат-
ському обласному еколого-натуралістичному 
центрі учнівської молоді відбулося чергове за-

сідання Школи молодого педагога, метою діяльності 
якої є адаптація молодих спеціалістів у колективі, 
формування у молодих педагогів високих профе-
сійних якостей, потреб в постійному саморозвитку, 
самовдосконаленні та професійному становленні.

На засіданні були присутні:
• О.В. Геревич, директор ЗОЕНЦ, який у своєму 

вступному слові зауважив, що сутність майстерності 
кожного молодого педагога закладена в особистості 
самого педагога, в його життєвій позиції, здатності ви-
являти творчу ініціативу на підставі знань, практичних 
навиків та реалізації власної системи цінностей.

• В.Ю. Кузьма, заступник директора з навчально-
виховної та методичної роботи ЗОЕНЦ, який розкрив 
основні аспекти ефективної професійної діяльності 
молодого педагога, зокрема:

- професійно-педагогічну спрямованість;
- теоретичну підготовленість педагога;
- усвідомлення важливості самовдосконалення;
- логічної послідовності у її зростанні.
• О.В. Поган, завідувач відділу інформаційно-ме-

тодичної роботи;
• Г.Й. Бурак, методист інформаційно-методичного 

відділу;
• А.В. Самойлова, завідувач відділу екології та 

природоохоронної роботи;
• О.М. Величканич, завідувач відділу біології та 

дослідницько-експериментальної роботи.
Слухачі Школи молодого педагога: 
• Ю.С. Товт, керівник гуртків „Юні фотонатуралісти”, 

„Юні лісівники-дендрологи”, „Юні аматори зеленої 
архітектури”;

• Т.М. Червеняк, керівник гуртка „Юні зоологи”.
Під час проведення основної частини засідання 

для молодих педагогів-позашкільників виступили 
наставники та педагоги ЗОЕНЦ, які підготували на-
ступні питання:

• „Виїзні форми роботи з вихованцями гуртків у по-
зашкільному навчальному закладі” (А.В. Самойлова);

• „Роль самоосвіти у підвищенні професійної май-
стерності педагога” (О.М. Величканич);

• „Методичні рекомендації керівнику гуртка щодо 

проведення якісного заняття” (Г.Й. Бурак);
• „Молодому педагогу на замітку: Педагогічні роз-

писи Симона Соловейчика” (О.В. Поган).
Отже, оволодіння педагогічною майстерністю та 

її складовими потребує постійного саморозвитку і 
самовдосконалення, набуття певного досвіду та сис-
тематичної роботи молодих спеціалістів над собою.

Галина Бурак,
методист відділу

інформаційно-методичної роботи
ЗОЕНЦ

ЗАСІДАННЯ  ШКОЛИ  МОЛОДОГО  ПЕДАГОГА  В  ЗОЕНЦ
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Закарпатці стали переможцями 
чемпіонату України серед поза-
шкільних навчальних закладів зі 

спортивного орієнтування.
На весняних канікулах з 29 березня по 

5 квітня команда Закарпатського центру 
туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту 
учнівської молоді брала участь в особис-
тому чемпіонаті України зі спортивного 
орієнтування та всеукраїнських змаганнях 
серед вихованців позашкільних навчаль-
них закладів в м. Цюрупинськ Херсонської 
області.

В особистому чемпіонаті України зі 
спортивного орієнтування взяли участь 
19 областей України та м. Київ (у тому 
числі команда з Луганської та Донецької 
областей), а також 484 спортсмени взяли 
участь у всеукраїнських змаганнях серед 
вихованців ДЮСШ та позашкільних на-
вчальних закладів.

До складу команди Закарпатського 
центру туризму, краєзнавства, екскурсій і 
спорту учнівської молоді увійшли 14 спорт-
сменів (керівники Г.Ю. Фечо, С.П. Готра), 
які в загальнокомандному заліку посіли 
перше місце. Друге місце дісталося команді 
обласного центру туризму, краєзнавства, 
учнівської молоді Херсонської обласної 
ради. Третє загальнокомандне місце посів 
Херсонський центр позашкільної роботи. 

В особистому заліку чемпіонату України 
серед позашкільних навчальних закладів 
чемпіонами та призерами України у своїх 
вікових категоріях стали вихованці Закар-
патського центру туризму:

Крістіна Бобер (Ж-16) – 2 місце, Віктор 

Андрейкович (Ч-20) – перше, третє та два 
четверті місця, Владислав Французов 
(Ч-20) – друге, два треті місця, Олександр 
Касьянов (Ч-21Е) – дві золоті та дві срібні 
медалі. 

За результатами суми 4-х днів змагань у 
всеукраїнських змаганнях серед вихованців 
позашкільних навчальних закладів необ-
хідно відзначити Станіслава Паламарчука, 
Валентина-Крістіана Вішколц, Анастасію 
Кремінську, Дениса Кононова, Вероніку 
Гуснай, Олександра Самсонова, Дар’ю Мо-
розову, Андрія Василину, Михайла Балогу. 

Зараз спортсмени готуються до тради-
ційних змагань „Закарпатська весна – 2016” 
(9-10 квітня 2016 року, м. Іршава), чемпіона-
ту Закарпатської області на спринтерських 
дистанціях та чемпіонату України (дорослі, 
молодь, юніори та юнаки) зі спортивного 
орієнтування, який відбудеться з 20 по 25 
квітня 2016 року у м. Лубни Полтавської 
області.

Вітаємо спортсменів та бажаємо їм 
нових перемог!

Оргмасовий відділ ЗЦТ

Організовувались ці змагання з 
метою розвитку й популяризації пі-
шохідного та спортивного туризму, 

як ефективного засобу підвищення ролі 
фізичної культури та спорту у всебічному 
розвитку й вихованні учнівської молоді, 
пропаганди здорового способу життя та 
активного відпочинку серед учнівської 
молоді, патріотичного виховання молоді, 
а найголовніше, визначення найсильніших 
учасників змагань та відбору кандидатів 
до складу збірної Закарпатської області зі 
спортивного туризму серед юніорів.

З огляду на те, що дистанції змагань 
були четвертого класу складності, очіку-
валось, що у змаганнях візьмуть участь 
виключно професіонали, представники 
туристсько-краєзнавчих позашкільних на-
вчальних закладів: Іршавська та Хустська 
районні станції юних туристів, Закарпат-
ський центр туризму, краєзнавства, екс-
курсій і спорту учнівської молоді.

До участі у змаганнях зголосилися чо-
тири команди: м. Ужгород, Свалявського, 
Іршавського та Хустського районів, які 
протягом трьох днів вели напружену спор-
тивну боротьбу за перемогу.

Результати змагань наступні:
- на дистанції „Крос-похід” 4-го класу 

складності, довжиною 6,5 км, 7 технічних 
етапів та 3 види орієнтування перемогу 
здобула команда м. Ужгорода (тренер 
О. Монич);

- на дистанції „Особисто-командна 
смуга перешкод” 2-го класу складності, 8 
технічних етапів, кращими серед юнаків 
були представники м. Ужгорода – Євген 
Захаров, Олександр Чмель, Станіслав 

Шмирьов, а серед 
дівчат представ-
ниці м. Ужгорода 

– Богдана Лехман (1 місце) і Беата Поляк 
(3 місце) (тренер О. Монич) та Іршавського 
району – Олександра Осійська (2 місце) 
(тренер О. Осійський). У командному 
заліку перемогу святкувала команда 
м. Ужгорода;

- на дистанції „Командна смуга пере-
шкод” 4-го класу складності, 7 технічних 
етапів, кращою була команда Свалявсько-
го району (тренер М. Бучмей).

У загальнокомандному підсумку зма-
гань перемогу здобула команда м. Ужго-
рода, другою стала команда Свалявського 
району, а третю сходинку п’єдесталу за-
йняла команда Іршавського району. 

Переможці отримали дипломи та кубки 
від департаменту освіти і науки Закарпат-
ської облдержадміністрації і грамоти та 
медалі від Закарпатського центру туризму, 
краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 
молоді.

ІІ (обласний) етап Чемпіонату України 
серед юнаків та юніорів з пішохідного 
туризму – Чемпіонат Закарпатської об-
ласті серед юнаків та юніорів з пішохідного 
туризму „Відкриття туристського сезону 
– 2016” пройшов при гарній погоді, хоро-
шому настрої та дружній атмосфері.

ВДАЛІ  СТАРТИ  ПІД  ЧАС  ШКІЛЬНИХ  КАНІКУЛ! Навесні починаються господарські 
роботи – жителі району при-
бирають присадибні ділянки і 

подвір’я, спалюють сміття. Через це 
з’являється небезпека виникнення 
пожеж, адже залишене без нагляду 
вогнище, навіть при невеликому вітрі, 
може накоїти багато лиха. Інколи сухі 
гілки та листя господарі ще й поливають 
бензином чи іншими легкозаймистими 
речовинами, через що вогонь миттєво 
охоплює купи сміття. Мало хто замис-
люється про небезпеку спалювання 
сухотрав’я і про те, що полум’я миттєво 
може стати «господарем» в оселі.

Щоб не трапилося лиха, дотримуй-
тесь простих правил пожежної безпеки:

• будьте обережні в поводженні з від-
критим вогнем;

• не залишайте без нагляду розпа-
лені вогнища;

• не розводьте багаття у безпосеред-
ній близькості до будинків чи господар-
ських споруд;

• навіть при невеликих поривах вітру 
ліпше відмовитись від розпалювання 
вогнища;

• коли залишаєте місце відпочинку, 
обов’язково заливайте вогнище водою 
чи засипайте піском;

• після виходу із осередку пожежі 
повідомте місцеву адміністрацію та 
пожежну службу про місце, розміри та 
характер пожежі.

ПОЖЕЖНА  БЕЗПЕКА:
ВЕСНА — НЕ  ЗАВАДА  ВОГНЮ!

ТУРИСТСЬКИЙ  СЕЗОН  ВІДКРИТО!!!

На території Ужгородського 
району Закарпатським центром 
туризму, краєзнавства, екскурсій і 
спорту учнівської молоді проведе-
но ІІ (обласний) етап Чемпіонату 
України серед юнаків та юніорів з 
пішохідного туризму – Чемпіонат 
Закарпатської області серед юна-
ків та юніорів з пішохідного ту-
ризму „Відкриття туристського 
сезону – 2016”


