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О. Духнович
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23 червня на базі Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти відбувся 
обласний інструктивно-методичний семінар 
завідувачів районних/міських методкабіне-
тів „Про підсумки роботи методичних служб 
районів/міст у 2015/2016 н.р. та напрямки 
діяльності 2016/2017 н.р.”.

Тетяна Палько, директор Закарпатського 
інституту післядипломної педагогічної осві-
ти, вела мову про розвиток дистанційної, 
кредитно-модульної, інших форм навчання 
в системі підвищення кваліфікації педагогів, 
інтеграцію післядипломної педагогічної освіти 
в міжнародний освітній простір, основні за-
вдання психологічної служби системи освіти 
Закарпатської області, науково-методичний 
супровід проведення конкурсів фахової 
майстерності педагогічних працівників тощо. 
Тетяна Василівна презентувала діяльність 
методичних кабінетів районів/міст, акцен-
тувавши увагу на нетрадиційних формах 
роботи, Школах молодого вчителя та педа-
гогічної майстерності, Тижнів педагогічної та 
управлінської майстерності.

Іван Лазар, завідувач кабінету координа-
ційно-методичної діяльності ЗІППО, вів мову 
про діяльність методичних служб освіти об-
ласті в 2015/2016 н.р. 

Методист кабінету координаційно-мето-
дичної діяльності ЗІППО Галина Райхель 
підбила підсумки ІІІ – ІV етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів 
у 2015/2016 н.р. та конкурсу „Учитель року 
– 2016”, зауваживши, що Віолетта Македон, 
учитель англійської мови Берегівської за-
гальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 з 
поглибленим вивченням англійської мови, 
за результатами змагань у ІІІ етапі Всеу-
країнського Конкурсу виборола першість у 
номінації „Англійська мова”.

Валентина Немеш, методист кабінету 
координаційно-методичної діяльності ЗІП-
ПО, акцентувала увагу на плані підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників області, 
зауваживши, що своєчасне подання заявок 
на проходження курсів – головний момент 
успішної атестації педагогічного працівника.

Катерина Турок, методист кабінету коор-
динаційно-методичної діяльності ЗІППО, 
розповіла про забезпечення навчальних за-
кладів підручниками, організаційно-методичні 
аспекти діяльності шкільних бібліотекарів.

Учасники провели круглий стіл, де дис-
кутували з питань реформування освіти, зо-
крема, створення освітніх округів, оновлення 
змісту та методики, рівного доступу до освіти, 
ефективності управління та використання 
коштів, підвищення кваліфікації та мотивації 
педагогічних працівників.

Керівники методичних служб отримали ви-
дання ЗІППО на електронних та  паперових 
носіях.

27 червня на базі Закарпатського інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти розпочала роботу 
Міжнародна літня школа „Розвиток академічної 
мобільності педагогічних, науково-педагогічних 
працівників та керівників навчальних закладів у 
європейському освітньому просторі”, мета якої – 
ознайомити учасників з можливостями розвитку 
професійної педагогічної і наукової кар’єри в умо-
вах інтеграції української освіти в європейський 
освітній простір та підготувати до розроблення 
проектних ідей, написання проектних пропозицій 
і пошуку партнерів для участі у міжнародних про-
ектах та програмах академічної мобільності для 
учасників освітнього процесу відповідно до бю-
джетної програми ЄС на фінансову перспективу 
2014 – 2020 рр.

В освітянському чотириденному форумі бра-
тимуть участь кращі фахівці наукових установ 
країни, фахівці Центральноєвропейської Академії 
Навчань та Сертифікації (CEASC) (м. Бидгощ, 
Республіка Польща), які читатимуть лекції та 
проводитимуть воркшопи, майстер-класи для 
педагогічних, науково-педагогічних працівників, 
керівників навчальних закладів.

Микола Кириченко, проректор з науково-педа-
гогічної та навчальної 
роботи ДВНЗ „Універси-
тет менеджменту освіти” 
НАПН України, наголо-
сив, що Український від-
критий університет піс-
лядипломної освіти, ідея 
створення якого виникла 
у представників після-
дипломної педагогічної 
освіти, встановив кон-
такти із закордонними 
партнерами і знайшов 
можливість проводити 
освітні форуми, які спри-
ятимуть удосконаленню 
педагогічної майстернос-
ті, надаватимуть можли-
вість розвивати креатив-

ність, комунікабельність, 
професіоналізм педаго-
гічних працівників. Розпо-
вів, що в Європейському 
Союзі, готуючи фахівців, 
враховують потреби рин-
ку праці, а освітній про-
стір виконує ці потреби, 
готуючи кваліфікованих 
фахівців.

Микола Смолінський, 
президент Центрально-
європейської Академії 
Навчань та Сертифікації 
(Республіка Польща) та 
Тетяна Палько, директор 
Закарпатського інституту 
післядипломної педаго-
гічної освіти, привітали 
учасників і наголосили, 
в якому форматі працю-

ватимуть педагоги в європейському середовищі, 
зауваживши, що академічна мобільність збільшує 
можливості на професійну самореалізацію та 
самовдосконалення. Освітяни України переймати-
муть європейський досвід та зможуть поділитися 
власними надбаннями та практичними навиками. 

Наталія Гончаренко, начальник відділу стратегії 
розвитку освіти Державної наукової установи „Ін-
ститут модернізації змісту освіти” МОН України, 
привітала учасників літньої школи та розповіла 
про переваги, які надасть Сертифікат учасника, 
зокрема, 40-годинна програма літньої школи за-
раховуватиметься як один із модулів під час про-
ходження курсів підвищення кваліфікації. Також 
учасники літньої школи зможуть організувати від-
повідне навчання у своєму навчальному закладі. 

Учасники Міжнародної літньої школи – педагогіч-
ні працівники із різних куточків України – відвідають 
унікальні місця поліконфесійного Закарпатського 
краю, побувають у старовинних замках, почують 
легенди древнього міста над Ужем і колоритний 
місцевий фольклор.

Наступну Міжнародну літню школу планують 
провести у Словацькій Республіці. 

МІЖНАРОДНА  ЛІТНЯ  ШКОЛА  НА  ЗАКАРПАТТІ 

Підбито  підсумки  роботи
методичних  служб  області
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У червні в Горондівській загаль-
ноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
розпочав роботу літній мов-

ний табір з денним перебуванням 
„Мрія”. Небуденність цієї події 
полягає в тому, що протягом двох 
тижнів 100 дітей (учні 2-8 класів) 
відпочиватимуть і навчатимуться 
за спеціальною програмою, а до-
помагатимуть їм удосконалювати 
свої знання й навики володіння ан-
глійською мовою волонтери, у тому 
числі й іноземні. Завдяки ініціатив-
ності та наполегливості вчителів ан-
глійської мови школа взяла участь 
у проекті, ініційованому компанією 
GoGlobal спільно із Міністерством 
освіти і науки України, Посольством 
Сполучених Штатів в Україні та 
громадськими організаціями різних 
типів щодо нового формату орга-
нізації та проведення пришкільних 
англомовних таборів в Україні й уві-
йшла до числа переможців проекту 
„GoGlobalcamps”. 

Основним завданням команди 
проекту є показати дітям, що ви-
вчення мов – це легко і просто, що 
літній табір може бути веселим, 
розважальним та яскравим. До речі, 

2016 рік проголошено Роком англій-
ської мови в Україні. Розробити нову 
концепцію мовних таборів ініціаторів 
проекту „GoGlobalcamps” надихнуло 
те, що наразі доступ до сучасних та 
цікавих мовних таборів, через їх екс-
клюзивність та нішевість, має дуже 
вузьке коло дітей. Більшість батьків 
фінансово неспроможні відправити 
школярів за кордон у мовний табір. 
Тому було вирішено організувати 
такі табори в Україні та зробити їх 
доступними для багатьох. Із понад 
3000 шкіл з усієї України, які подали 
заявку на участь у проекті, лише 126 
шкіл стали фіналістами програми (3 
школи Закарпатської області). 

У Мукачівському районі фіна-
лістом проекту стала Горондівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.  
Учитель англійської мови  та керів-
ник англомовного табору „Dream” 
Марина Софілканич наприкінці 
травня відвідала тренінг у Львові, 
на якому доктор філософії, ви-
кладач Орегонського університету 

(США) Леслі Опп-Бекмен та аташе 
з питань культури та освіти при По-
сольстві США в Україні Кевін Маккой 
пояснювали принципи та методи 
роботи у пришкільних англомовних 
таборах. Окрім спеціального тренін-
гу, який пройшли українські вчителі 
англійської мови зі шкіл-фіналістів 
проекту „GoGlobalcamps”, допо-
магати українським школярам удо-
сконалювати вивчення англійської 
мови в Україну приїхали волонтери 
із 38 країн світу. За умовами цього 
конкурсу горондяни теж виграли 
приїзд іноземного волонтера. До 
Горонди приїхало двоє волонтерів 
– інженер з Єгипту Майкл Манкріус 
та майбутній учитель англійської 
мови, волонтер-українка із Вінниці 

– Анастасія Іванчіхіна. Окрім них у 
школі продовжує роботу волонтер 
Корпусу Миру США Френсіс Кре-
сотті, який також допомагатиме в 
роботі табору.

На подвір’ї  школи відбулося 
урочисте відкриття англомовного 
табору „Dream”. Усіх гостей школярі 
вітали піснями, танцями, танцю-
вальним флешмобом. Вітаючи дітей 
із початком роботи табору, усі до-
рослі насправді їм трішки заздрили, 
адже школярі мають унікальну мож-
ливість, граючись, удосконалити 
свої знання з англійської мови, без 
якої у сучасному глобалізованому 
світі неможливо стати впевненою 
та успішною людиною. Англійською 
мовою спілкується понад 55% усіх 
мешканців нашої планети, це мова 
світової науки та бізнесу, міжна-
родної політики та туризму. Перед 
людиною, яка володіє англійською 
мовою, відкривається і стає ближ-
чим увесь світ, стираються кордони, 
зникають мовні, культурні та расові 
відмінності, тому присутні на святі 
дорослі знову і знову закликали 
школярів максимально використати 
надану їм унікальну можливість без-
коштовного вивчення мови, інвесту-
ючи отримані знання у своє щасли-
ве та успішне майбутнє, щоб стати 
ближчими до світової спільноти не 
лише географічно, а й ментально.

ВИВЧЕННЯ  МОВ  —  ЛЕГКО  І  ПРОСТО

Виховання – багатогранний і складний про-
цес, значення якого неможливо переоцінити. 
Він передбачає формування у дитини системи 
цінностей і соціальних компетентностей. Такі за-
вдання реалізовує в умовах навчального закладу 
класний керівник, вихователь, який здійснює 
педагогічну діяльність з колективом учнів класу, 
окремими учнями, їхніми батьками, організацію 
і проведення позаурочної культурно-масової 
роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-
виховного процесу, самореалізації та розвитку 
учнів, їх соціального захисту.

Згідно з Планом 
роботи інституту з 21 
по 24 червня пройшло 
навчання класних ке-
рівників, учасниками 
якого стали педагоги 
шкіл м. Ужгорода, м. 
Мукачева, Перечин-
ського, Великоберез-

нянського, Іршавського 
та Ужгородського ра-
йонів.

Використання сучас-
них виховних технологій 
та відбір ефективних 
форм роботи в учнів-
ському колективі – осно-
вне завдання, яке пе-
редбачалося тематикою 
навчання та реалізову-

валося завдяки залученню лекторів-практиків 
– С.І. Дутко, Н.Ю. Загуменнової, Є.О. Ганус, О.В. 
Савко, М.А. Черленяк та інших.

З учасниками навчання проведено майстер-
класи та тренінги, практикум на базі Ужгородської 
лінгвістичної гімназії, цікаві зустрічі та екскурсію 
до виставкової зали-галереї, їм презентовано 
кращий досвід роботи класних керівників шкіл 
області. 

Навчаються  класні  керівники



15 червня в Закарпатському ін-
ституті післядипломної педагогічної 
освіти відбулася ІІ Обласна науко-
во-методична конференція „Духовні 
провідники Закарпаття ХХ – ХХІ сто-
ліття: ціннісні орієнтації для майбут-
нього”, яку організувала та провела 
кафедра суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти.

У роботі конференції взяли участь 
науково-педагогічні працівники ви-
щих навчальних закладів Закарпат-
ської області, педагогіч-
ні працівники ЗНЗ різ-
них типів, представники 
творчих спілок Закар-
паття, наукові праців-
ники музеїв та духовенство, які пра-
цюють в Закарпатському інституті 
післядипломної педагогічної освіти, 
Державному вищому навчальному 
закладі „УжНУ”, Мукачівському дер-
жавному університеті, Закарпатській 
академії мистецтв, Інституті еколо-
го-релігійних студій ДВНЗ „УжНУ”, 
Ужгородській греко-католицькій 
академії ім. бл. свчм. Теодора Ром-
жі, Карпатському університеті імені 
Августина Волошина, Українській бо-
гословській академії, Ужгородському 
державному музичному училищі ім.. 
Д.Є. Задора, Закарпатській Націо-
нальній Спілці письменників України, 
Закарпатському крайовому культур-
но-освітньому товаристві „Просві-
та”, Закарпатській обласній Спілці 
краєзнавців України, Національній 
Лізі українських композиторів, ГО 
Закарпатській професійній асоціації 
жінок-освітян „Перспектива”, Ужго-
родській дитячій музичній школі № 1 
ім. П.І. Чайковського, Ужгородському 
районному центрі дитячої творчості, 
Закарпатському краєзнавчому му-
зеї ім. Теодора Легоцького, вищих 
професійних училищах області, 
дошкільних, загальноосвітніх на-
вчальних закладах області.

Мета і завдання конференції по-
лягали в тому, щоб привернути увагу 
громадськості до проблем духовнос-
ті та повернення в новітню історію 
України невиправдано забутих імен 
духовних провідників Закарпаття ХХ 
століття, введення в науковий вжи-
ток персоналій духовних провідників 
ХХІ століття, окреслити шляхи пошу-
ку збалансованості між знаннєвою та 
духовною стратегією освіти з метою 
одухотворення навчально-виховного 
процесу в закладах дошкільної, за-
гальної середньої та вищої освіти. 

З вітальним словом до учасників 

конференції звернувся Михайло Ба-
сараб, заступник директора з науко-
во-дослідної роботи та міжнародної 
діяльності Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, 
канд. іст. наук, доцент кафедри сус-
пільно-гуманітарної та етико-есте-
тичної освіти ЗІППО, Його Преосвя-
щенство Ніл, помічний єпископ Му-
качівської греко-католицької єпархії, 
Його Преосвященство єпископ 
Ужгородський і Закарпатський Вар-

сонофій, керуючий Закарпатською 
єпархією Української Православної 
Церкви Київського Патріархату, 
Його Преосвященство Віктор Бедь, 
єпископ Мукачівський і Карпатський, 
голова комісії з духовності, освіти та 
катехізації Української Автокефаль-
ної Православної Церкви, ректор 
Карпатського університету імені 
Августина Волошина та Української 
богословської академії, доктор бого-
словських наук, доктор юридичних 
наук, професор, академік. 

На адресу конференції надійшли 
численні вітання. 

На пленарному засіданні ІІ Облас-
ної науково-методичної конференції 
„Духовні провідники Закарпаття ХХ 
– ХХІ століття: ціннісні орієнтації 
для майбутнього” розглядалися 
національно-культурні засади тво-
рення національної державності, 
акцентувалося на викликах і за-
грозах національній безпеці та ролі 
інтелігенції Закарпаття у піднесенні 
духовності кожного громадянина 
краю, обговорювалися питання 
духовного утвердження української 
нації та ціннісні орієнтації для май-
бутнього. Зазначалося, що для ду-
ховного формування особистості, з 
одного боку, необхідно створювати 
в дошкільних, загальноосвітніх, ви-
щих навчальних закладах духовне 
середовище, з другого – посилювати 
і поглиблювати аксіологічну функцію 
науки й інноваційної освіти, створю-
вати гуманістичну парадигму освіти 
у контексті духовного виміру.

З доповідями на пленарному 
засіданні виступили Марія Баянов-
ська, завідувач кафедри суспільно-
гуманітарної та етико-естетичної 
освіти Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, 
канд. пед. наук, доктор філософії 
(PhD), доцент, член-кореспондент 

Міжнародної академії богословських 
наук, Роман Офіцинський, завід-
увач кафедри історії України ДВНЗ 
„Ужгородський національний уні-
верситет», док. іст. наук, професор, 
Олена Юрош, завідувач фортепіан-
ного відділу Ужгородської дитячої 
музичної школи ім. П.І.Чайковського, 
канд. пед. наук, Його Преосвящен-
ство єпископ Ужгородський і За-
карпатський Варсонофій, керуючий 
Закарпатською єпархією Української 
Православної Церкви Київського 
Патріархату, Його Преосвященство 
Віктор Бедь, єпископ Мукачівський і 
Карпатський, голова комісії з духо-
вності, освіти та катехізації Україн-
ської Автокефальної Православної 
Церкви, ректор Карпатського універ-
ситету імені Августина Волошина та 
Української богословської академії, 
доктор богословських наук, доктор 
юридичних наук, професор, акаде-
мік. 

На конференції працювали чо-
тири секції, які вибудовували свою 
роботу за наступними напрямами:

1. Історико-культурні засади тво-
рення національної державності.

2. Духовне утвердження україн-
ської нації.

3. Гуманістична парадигма освіти 
у контексті духовного виміру.

4. Ціннісні орієнтації для майбут-
нього.

Позитивного емоційного підне-
сення конференції додали музичні 
вітання від Альони Степанюк, сту-
дентки 1-го курсу Ужгородського 
державного музичного училища 
імені Д.Є.Задора (клас викладача – 
М.О. Вігули), яка виконала на домбрі 
„Музичний ескіз” Г. Дорна, зразково-
го вокального ансамблю „Перлинка” 
Ужгородської дитячої музичної 
школи №1 ім.П.І.Чайковського (ке-
рівник – МаріяМудранинець, викла-
дач вокалу Ужгородської ДМШ №1 
ім. П.І.Чайковського) прозвучали 
українські народні пісні в обробці 
Ю.Сокальського „Дощик”, „Кізочка” 
та пісня „Країна дитячих мрій”.

Усіх учасників конференції до по-
смішки і доброго настрою закликало 
піснею „Посміхайтесь добрим лю-
дям” (сл. Ю.Драгун, муз. Г.Гордійчук) 
вокальне тріо у складі Олександри 
Сідлецької, сестер Ніколь та Грети 

Грежещук, учениць Ужгородської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 5 з 
поглибленим вивченням іноземних 
мов, під акомпанемент Віктора Ко-
лодія, учителя-методиста, учителя 
музичного мистецтва цієї школи.

Наймолодшим учасником конфе-
ренції був ансамбль гуртка „Основи 
християнської етики” Ужгородського 
РЦДТ (керівник ансамблю – Моніка 
Куберка, методист Ужгородського 
РЦДТ) з авторськими піснями та по-
езіями „Боже, дякуєм Тобі”, „Молитва 
матері”. 

Душевно прозвучала пісня „Пісня 
Пресвятій Богородиці” (сл. Ю. Дра-
гун, муз. Г.Гордійчук), яку виконав 
вокальний квартет у складі Клари 
Лабик, солістки Державного Заслу-
женого академічного Закарпатського 
народного хору України, заслуженої 
артистки України, народної артистки 
України, почесного громадянина 
м.Ужгорода, Марії Жабляк, мето-
диста кабінету координаційно-ме-
тодичної діяльності ЗІППО, Марії 
Баяновської, члена Національної 
Ліги українських композиторів, Ві-
ктора Колодія, учителя-методиста, 
учителя музичного мистецтва Ужго-
родської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ст. № 5 з поглибленим ви-
вченням іноземних мов.

Родзинкою роботи сек-
ції „Духовне утвердження 
української нації” був 
виступ Марії Коваль-Ма-

зюти, сільського голови Кам’яницької 
сільської ради про духовний роз-
виток територіальної громади с. 
Кам’яниця Ужгородського району, 
а також представлені презентації 
творчості Юлії Драгун та Богдана 
Тюшка.

На круглому столі „Тенденції та 
шляхи духовного розвитку особис-
тості в складних суспільно-еконо-
мічних, соціокультурних та освітніх 
умовах” наголошувалося на тому, 
що в загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладах необхідно 
посилювати співпрацю з різними 
соціально-виховними інституціями, 
у тому числі культурно-освітніми 
щодо формування духовного світу 
молодої генерації, розгортати по-
шукову діяльність, проводити творчі 
розвідки. 

Марія Баяновська, 
завідувач кафедри

суспільно-гуманітарної 
та етико-естетичної освіти 

ЗІППО
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Як відомо, сьогодні Гете-Інститут є найбільшим у 
світі культурно-освітнім центром, який пропонує 
курси, методико-дидактичні семінари, тренінги 

з німецької мови, надає більш активним учителям (ви-
кладачам) стипендії для участі у семінарах як в Україні, 
так і за кордоном (у Німеччині).

Із 29 травня по 18 червня методист німецької мови 
ЗІППО І.О. Буксар, отримавши стипендію Гете-Інституту, 
взяла участь у роботі семінару в м. Геттінген (Німеччи-
на), де зібралися вчителі (викладачі) німецької мови із 5 
континентів (14 країн).

Під час семінару розглядались питання: планування 
уроку, країнознавство, музика, казки на уроках німецької 
мови, проектне навчання та навчання по „станціям”.

У ході семінару викладачі ознайомилися з найсучас-
нішими методиками викладання німецької мови, новими 
навчальними матеріалами, інтерактивними методами 
навчання, що, безумовно, мотивує до глибокого вивчення 
матеріалу. 

Найголовніше завдання вчителя в будь-якій ситуації – 
створити в класі творчу атмосферу, більше того, педагог 
повинен розуміти психологічну сутність цього процесу. 
Це, насамперед, не насильне навчання, а заохочення до 

пізнання, повага інтелектуальної 
сили дитини.

Основне завдання педагога в 
навчанні німецької мови полягає 
в тому, щоб перенести акцент 
з усякого роду вправ на творчу 
розумову діяльність учнів, що ви-
магає володіння певними мовними 
засобами.

Інколи учні не здатні, оскільки 
не вміють, а не вміють тому, що 
їх не навчили співпрацювати. 
Якнайактивніше сприяють цьому 
інтерактивні (з німецької „вза-
ємодіючий”) методи навчання, що 
активно розробляються останнім 
часом. Завдяки закладеним в їх 
суть самостійній діяльності та гру-
повій взаємодії вони є корисними 

та перспективними для вчителя та для учнів.
Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що 

навчальний процес відбувається за умов постійної, актив-
ної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання 
(колективне, групове навчання в співпраці)… Інтерак-
тивне навчання не є зовсім новим, адже подібні підходи 
застосовувалися з давніх часів, а протягом короткого часу 
на початку радянської педагогіки були дуже поширеними 
в школі (лабораторне та бригадне навчання).

Під час інтерактивного навчання учень стає не 
об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе актив-
ним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це за-
безпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його 
ефективності. Зростає цікавість до процесу навчання.

У ході семінару висвітлювалися теоретична та прак-
тична сторони навчання, показано комунікативний підхід 
у вивченні мови. 

Як слід організувати роботу на уроці німецької мови, 
щоб зробити заняття цікавим для всіх учнів, як працювати 
на заняттях з німецької мови з музикою та відеоматеріа-
лами по-сучасному, з урахуванням певної цільової групи, 
як можна допомогти учням подолати труднощі… Ці та на 

інші питання розглянуто, обговорено та практично про-
демонстровано в ході роботи семінару.

Одним із аспектів семінару була сценічна робота з 
лексикою та використання казок з нескладними мовними 
елементами у викладанні німецької мови. Також зверне-
но велику увагу на підвищення ефективності навчання 
учнів на уроках німецької мови через віршовано-пісенні 
матеріали. Учасники семінару виконували різноманітні 
вправи з текстами пісень.

Під час роботи семінару вчителі (викладачі) не тільки 
навчались, відвідували уроки у школах Геттінгена, але 
й мали можливість практично втілювати набуті знання 
виконуючи різні завдання, розробляли та презентували 
уроки та проекти. 

Усі учасники отримали навчальні матеріали та сер-
тифікати.

Повір у себе! Посміхнись! 
Поглянь, яке блакитне небо! 
Поглянь довкола, озирнись –

Цей світ існує лиш для тебе! 

Ти – сила, мудрість, ти – краса! 
Ти – світло, юність, зірка з неба! 

Повір, що все в твоїх руках, 
Лиш перший крок зробити треба. 

„Повір у себе” – саме таку назву мав конкурс вокального 
мистецтва, який проводився упродовж квітня – травня з 
ініціативи О. Андьол та В. Кір’янової, методистів районного 
методичного кабінету, за підтримки начальника відділу 
освіти Хустської РДА П. Русина та завідувача РМК О. 
Пригари. Мета конкурсу – розвиток вокального мистецтва 
у районі, збереження традицій української пісенної твор-
чості, духовне збагачення молодих талантів, розкриття 
їхнього творчого потенціалу, підвищення рівня виконав-
ської майстерності учасників та виховання естетичних 
смаків підростаючого покоління.

Змагання вокалістів проходили у ІІ тури: І (відбірко-
вий) – на базі Монастирецької, Нанківської, Драгівської 
та Вишківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, у якому взяли участь 29 
загальноосвітніх шкіл району та 23 дошкільних навчаль-
них заклади (254 учасники), та ІІ (заключний) – на сцені 
Районного будинку культури.

Виступи конкурсантів оцінювало журі у номінаціях: 
„Сольний спів” та „Ансамблевий спів” відповідно до вікових 
категорій: І категорія – від 3 до 5(6) років; ІІ категорія – від 

6 до 9 років; ІІІ категорія – від 10 до 16 років.
Глядачі були захоплені виконавською майстерністю 

юних співаків – 27 солістів-вокалістів та 12 вокальних 
ансамблів (дуетів, тріо, квартетів), які брали участь у ІІ 
(заключному) турі конкурсу й відзначилися сценічною 
культурою, оригінальністю творчої манери, технікою, 
емоційністю виконання, артистичністю, силою й вираз-
ністю голосу. 

У піснях звучала тематика рідного краю, дитячих мрій, 
дружби та кохання. Особливо яскраво представлено 
твори патріотичного спрямування. Програма ІІ туру кон-
курсу була насичена виконанням як українських народних 
пісень, так і творів сучасних українських та зарубіжних 
авторів.

Серед розмаїття дитячих талантів журі визначило най-
яскравіших виконавців. Переможцями в номінації „Соль-
ний спів” стали: у І віковій категорії (3-6 років) – Вікторія 
Вайнагій, вихованка Крайниківського ДНЗ (керівник Л. 
Томанчук); у ІІ віковій категорії (6-9 років): Валерія Антал, 
учениця Крайниківської ЗОШ І-ІІІ ст., (керівник М. Рознай); 
у ІІІ віковій категорії (10-16 років) – Евеліна Ганко, учениця 
Вишківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. Ф. Келчеї (керівник Й. 
Керестурі); Іванна Петрінко, учениця Драгівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. (Керівник О. Попович); Лілія Тудовші, учениця Крайни-
ківської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник М. Рознай); Віта Поліщук та 
Михайло Товтик, учні Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник 
О. Донинець) та Микола Міліко, учень Вишківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. №1 (керівник О. Стойка).

У номінації „Ансамблевий спів” у першій віковій кате-
горії перемогу здобули: вокальний ансамбль „Горошинки” 
Вишківського ДНЗ (керівник М. Паш); у ІІІ віковій катего-
рії (10-16 років) – дует (Віта Поліщук, Михайло Товтик) 
Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник О. Донинець), дует 

(Ванесса Росоха, Яна Медулич) та вокальний 
ансамбль „Світанок” Вишківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
(керівник О.Стойка).

Дякуємо всім тим, хто не залишився байдужим 
до втілення в життя дитячої мрії, започаткувавши 
на Хустщині конкурс вокального мистецтва „По-
вір у себе”. 

Юним талантам бажаємо рости і вбирати всю 
ту співочу красу, на яку такий багатий наш народ, 
щоб склалася життєва дорога під світлими зо-
рями, під щедрим сонцеграєм, під рушниковими 
вітрилами щастя. Вірте у себе, і хай збудуться всі 
ваші сподівання!

М. Химишинець, С. Бута, 
голови РМО, Хустський р-н

ПОВІР  У  СЕБЕ

МІЖНАРОДНІ  НАВЧАННЯ  З  НІМЕЦЬКОЇ  МОВИ

Німецький культурний центр – Інститут Гете в 
Україні – у рамках співпраці з Міністерством освіти і 
науки України (відповідно до підписаного договору про 
співпрацю) вже протягом 4 років організовує на базі 
регіональних Інститутів підвищення кваліфікації різно-
манітні методичні семінари і курси підвищення квалі-
фікації для вчителів німецької мови. Ужгородський 
інститут післядипломної педагогічної освіти успішно 

співпрацює з Інститутом Гете в Україні: тут вже нео-
дноразово проходили семінари для вчителів німецької 
мови, а методист з німецької мови Іванна Буксар 
отримала стипендію від Інституту-Гете і нещодавно 
повернулась із курсів підвищення кваліфікації із ФРН.

Із 27 червня по 8 липня на базі Ужгородського 
інституту підвищення кваліфікації проходили курси 
„Літній інтенсив” для вчителів (викладачів) німецької 
мови. 14 вчителів та викладачів вишів із 11 областей 
України мали змогу в інтерактивній формі покращити 
свої знання з німецької мови та методичні вміння, а 
також обмінятись досвідом. Заняття проводили до-
свідчені референти Гете-Інституту в Україні Іванна 
Голуб (Львів) та Вікторія Синьо (Ужгород). 

Спілкування під час курсів відбувається виключно 
німецькою мовою, що дозволяє учасникам „занури-
тись” в атмосферу німецькомовного простору. Як 
своєрідний „бонус”, заохочення постійно підвищувати 
свій рівень володіння мовою, Інститут-Гете надає 
учасникам курсів можливість в останній день їх роботи 
безкоштовно скласти міжнародний іспит із німецької 
мови і, у разі його успішної здачі, отримати міжнарод-
ний сертифікат.

„Літній  інтенсив” 
для  вчителів  німецької  мови
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У червні на околиці с. Оріховиця 
Ужгородського району проводився 
ІІ (обласний) етап Всеукраїнської 
д и т я ч о - ю н а ц ь к о ї  в і й с ь к о во -
патріотичної гри „Сокіл” („Джура”).

До участі в обласному етапі 
зголосилося вісім роїв. Перший 
день змагань видався дощовим, 
але це не зупинило учасників гри 
„Джура”, котрі з’їжджалися на лісову 
галявину та розбивали свої табори. 
У святкових одностроях з прапорами 
роїв учасники вишикувалися в 
урочисте коло. 

Після вітальних слів від гостей 
урочистого кола учасникам гри 
„Джура”, під виконання Гімну України,  
піднято державний прапор України 
та розпочато ІІ (обласний) етап 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри „Сокіл” 
(„Джура”) у 2016 році.

Свої змагання джури розпочали із 
творчо-мистецького звіту „Ватра”, на 
якому вони презентували свої рої та 
ройові атрибути. Далі рої зібрались 
на звітування про „Добре діло”, де 
розповіли про свою роботу протягом 
року.

Між командами відбулися залікові 
змагання-конкурси зі встановлення 
намету. Найзапекліша боротьба за 
перемогу точилась на спортивних 

силових змаганнях – віджимання 
лежачи. У боротьбу вступили 
найсильніші представники роїв. 

Джури змагались на кращого зі 
розбирання та збирання автомату і 
спорядження до нього; переглянули 
відеофільм про Всеукраїнську 
д и т я ч о - ю н а ц ь к у  в і й с ь к о в о -
патріотичну гру „Сокіл” („Джура”) 
тощо.

Вечорами всі  учасники гри 
збиралися на гутірку, де цікаво 
проводили час, співаючи українських 
народних пісень. Проводили гутірки 
молоді впорядники, учасники та 

переможці гри „Джура” минулих 
років, які приїхали до табору гри з 
Керецьківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Свалявського 
району.

Головна суддівська колегія, звівши 
всі результати змагань та конкурсів, 
визначила переможців.

За рішенням головної суддівської 
к олег і ї  І І  ( обласного )  етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри „Сокіл” 
(„Джура”) переможцями стали:

1 місце – рій „Боржавські козаки” 
– Керецьківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Свалявського 

району (керівник рою – Михайло 
Сакаль, учитель фізичної культури 
Керецьківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів);

2 місце – рій „Тиса” – Буштинської 
гімназії-інтернату гуманітарного 
профілю І-ІІІ ступенів Буштинської 
селищної ради Тячівського району 
(керівник рою – Зоя Гичко, учитель 
зарубіжної літератури Буштинської 
гімназії-інтернату гуманітарного 
профілю І-ІІІ ступенів);

3 місце –  рій „Кам’яницькі соколята” 
– Кам’яницької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Ужгородської 
районної ради (керівник рою – Віктор 
Малетич, учитель фізичної культури 
Ратівецької загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Ужгородського району).

Саме рій „Боржавські козаки” 
Керецьківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Свалявського 
р а й о н у  буд е  п р ед с т а вл я т и 
З а к а р п а т с ь к у  о б л а с т ь  н а 
І І І  ( В с еу к р а ї н с ь к о м у )  ета п і 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
в і й с ь к о в о - п а т р і о т и ч н о ї  г р и 
„ С о к і л ”  ( „ Д ж ур а ” )  –  „ Д ж ур а 
– 2016: Хаджибейська Січ”, що 
проводитиметься в ДП „Український 
дитячий центр „Молода гвардія” 
(м.Одеса) у рамках тематичної зміни 
„Ми – українці!” у період з 6 до 26 
серпня 2016 року.

НА  ЗАКАРПАТТІ  ЗМАГАЛИСЬ  КОЗАЦЬКІ  ДЖУРИ

Закарпатським центром туризму, краєзнавства, 
екскурсій і спорту учнівської молоді  у період з 15 
до 22 червня на території Стужицького лісництва 
Ужанського національного природного парку у 
Великоберезнянському районі проведено літні 
навчально-тренувальні збори з пішохідного 
туризму. До навчально-тренувальних зборів 

залучалися 39 гуртківців – учнів  
Колочавської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 
та Негровецького НВК ім. В. 
Росохи. Керували трензборами 
юних туристів керівники гуртків 
Закарпатського центру туризму 
А.В. Глеба, І.Ю. Гавриль, Н.В.  

Дешко та завідувач 
методичного відділу 
А.В. Середяк. 

Н а с и ч е н а 
програма навчально-
тренувальних зборів 
включала тренування 
з техніки пішохідного 
туризму, тематичні 
пішохідні екскурсії, 
туристичні походи, спортивні змагання, 
краєзнавчі вікторини та інтелектуальні 
к о н к ур с и .  Гурт к і в ц і  н а вч а л и с ь 
застосовувати на практиці отримані 
протягом навчального року знання з 
техніки пішохідного туризму, географії, 
топографії, краєзнавства. Діти активно 

та творчо відпочивали: малювали, танцювали, 
співали, брали участь у різноманітних спортивних 
змаганнях. 

 День закриття навчально-тренувальних зборів 
був особливим та незабутнім для гуртківців. Після 
урочистої частини на дітей чекали оригінальні 
подарунки, святкова ватра, вручення грамот та 
дискотека.

Літні навчально-тренувальні збори юних туристів
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ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Розвиток суспільства на сучасному етапі 
характеризується великим інформаційним 
потоком. Інформатизація є об’єктивним про-

цесом у всіх сферах людської діяльності, у тому 
числі й освіті. Під впливом нових інформаційних 
технологій – комп’ютерних і комунікаційних – ство-
рюються сучасні інноваційні освітні технології. 
Інформатизація освіти як один із найважливіших 
засобів реалізації реформи системи освіти та пе-
реходу до нових особистісно-орієнтованих техно-
логій навчання є для України нагальною потребою.

Упровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій – це один із пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності як навчально-методич-
ного центру професійно-технічної освіти у За-
карпатській області, так і професійно-технічних 
навчальних закладів області. Зокрема, розробка 
та впровадження інноваційних проектів, створення 
навчальних посібників, електронних підручників, 
навчальних фільмів професійного спрямування 
тощо – все це позитивно впливає на підвищення 
якості методичного забезпечення підготовки ква-
ліфікованих робітників.

В умовах відсутності належного забезпечення 
навчальною літературою з предметів професійної 
підготовки, що відповідали б державним стан-
дартам, актуальним є створення електронних 
підручників нового покоління, до чого долучилися 
і педагоги нашої області. Між Інститутом профе-
сійно-технічної освіти Національної академії пе-
дагогічних наук України та навчально-методичним 
центром професійно-технічної освіти укладена 
угода про науково-педагогічне співробітництво 
та впровадження результатів науково-дослідної 
роботи „Проектування інформаційно-аналітичного 
середовища професійно-технічних навчальних 
закладів”. 

Навчально-методичним центром професій-

но-технічної освіти спільно з лабораторією під-
ручникотворення Інституту професійно-технічної 
освіти протягом останніх двох років проведено 
три семінари-навчання з кращими педагогічними 
працівниками. Здійснювався методичний супровід 
роботи творчої групи з розроблення електронних 
підручників із предмета „Товарознавство непро-
довольчих товарів”, кваліфікація (3, 4 розряди) з 
професії продавець непродовольчих товарів. Над 
створенням підручників працювали педагогічні 
працівники Ужгородського вищого професійно-
го училища торгівлі та технологій харчування, 
Державного навчального закладу „Мукачівський 

центр професійно-технічної освіти” та методисти 
НМЦ ПТО.

Під час роботи творчої групи розглядалися 
питання щодо створення розділів, розкриття 
змісту, формату рисунків і фотографій та вимог до 
загального оформлення майбутнього підручника. 
Особливу увагу акцентовано на обсяг теоретич-
ного матеріалу та визначення єдиного підходу до 
схем, таблиць тощо, підбір фотоматеріалу і віде-
офрагментів (з елементами практичних вправ), 
складання тестових завдань для контролю та 
самоконтролю знань, умінь і навичок учнів.

Однак, незважаючи на незначні труднощі, 
пов’язані з пошуком та підбором сучасних ма-
теріалів, серед яких – ілюстрації, текст, відео-, 
фотоматеріали, члени творчої групи досягли 
своєї мети. Як результат їхньої діяльності елек-
тронні підручники відповідно до висновку Науко-
во-методичної комісії з інформатизації закладів 
освіти Науково-методичної ради з питань освіти 
Міністерства освіти і науки України (протокол № 
1 від 30.05.2016 р.) та Науково-методичної комісії 
з професій торгівлі, сфери послуг, харчової про-
мисловості та туристичної діяльності Науково-ме-
тодичної ради з питань освіти Міністерства освіти 
і науки України (протокол № 14 від 08.06.2016 р.) 
схвалено до використання у професійно-технічних 
навчальних закладах.

Електронні підручники знаходяться на веб-
ресурсі (режим доступу): http://comexpert.ues.by/ 
– 3 розряд, http://comexpert-2.ues.by/ – 4 розряд.

Робота з розробки електронних підручників 
нового покоління продовжується. Педагогічні 
працівники ПТНЗ області творчо працюють над 
створенням електронного підручника „Електро-
радіовимірювання” з професії регулювальник 
електронної апаратури та приладів, радіомеханік 
з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 
апаратури. Їхня діяльність є перспективною і стане 
в нагоді колегам системи професійно-технічної 
освіти не лише області, а й усіх регіонів України.

23 червня відбулося чергове засідання на-
вчально-методичної ради.

Директор НМЦ ПТО О.В. Слюсарєва ознайо-
мила з результатами роботи над регіональним 
звітом у рамках Туринського процесу в Україні, 
де зроблено аналіз політики у галузі професійно-
технічної освіти і навчання області. 

Про особливості розроблених ДС ПТО з кон-
кретних робітничих професій на модульно-компе-
тентнісній основі говорила методист С.В. Вайда. 
Зокрема, на прикладі державного стандарту з про-
фесії електрогазозварник вона ознайомила з його  
структурою і змістом компетентностей на кожну 
кваліфікацію, якими повинен володіти випускник. 

Заплановано організувати роботу творчої групи з 
розробки єдиних вимог до формування змісту на-
вчальних програм, розробки навчально-плануючої 
документації з вказаної вище професії.

Методист Т.Л. Савченко зупинилася на типових 
помилках, виявлених під час проведених атеста-
цій професійно-технічних навчальних закладів 
області, що пройшли в 2015/2016 н. р. Позаяк 
наступного навчального року атестація запла-
нована в кількох ПТНЗ, то вирішено узагальнити 

виявлені недоліки і направити відповідний мето-
дичний лист. 

Гарною новиною стала інформація методиста 
Н.М. Палош, яка озвучила висновок Науково-ме-
тодичної комісії з інформатизації закладів освіти 
Науково-методичної ради з питань освіти Мініс-
терства освіти і науки України (протокол № 1 від 
30.05.2016 року) на Науково-методичної комісії з 
професій торгівлі, сфери послуг, харчової промис-
ловості та туристичної діяльності Науково-мето-
дичної ради з питань освіти Міністерства освіти і 
науки України (протокол № 14 від 08.06.2016 року) 
про схвалення до використання у професійно-
технічних навчальних закладах України електро-
нного засобу навчального призначення з професії 
продавець непродовольчих товарів (кваліфікація: 
3, 4 розряди), розробленого творчою групою пе-
дагогічних працівників Ужгородського ВПУ торгівлі 
та технологій харчування та ДНЗ „Мукачівський 
центр професійно-технічної освіти” за технічної 
підтримки методистів НМЦ ПТО.

Навчально-методична рада розглянула та по-
годила 6 навчальних посібників з професійно-тео-
ретичної підготовки, 1 збірку кращих напрацювань 
викладачів інформатики, методичні рекомендації 
методиста Н.М. Палош „Створення освітніх блогів 
педагогічних працівників”, збірку пам’яті про во-
їнів-закарпатців, які загинули під час російської 
агресії на Сході у боротьбі за єдність України 
„Збережемо пам’ять про подвиг” та зміст інфор-
маційно-методичного збірника „Вісник 3/2016”.

Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти

у Закарпатській області

ВИКОРИСТАННЯ  ЕЛЕКТРОННИХ  ОСВІТНІХ  РЕСУРСІВ

ЗАСІДАННЯ  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ
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Урду-Флавантуч, Івор, Жандарми… Карові 
озера, льодовикові цирки, котли-урвища… 
Контрольні пункти, що стоять під непри-

ступними скелями, на березі мальовничих гірських 
озер, на краю сніжників (у червні!) чи серед зарос-
тів ялівцю…

Ні, це не опис змагань десь у Швейцарських 
Альпах, це – Драгобрат – найвисокогірніший ку-
рорт України, де днями завершилися Всеукраїн-
ські змагання зі спортивного орієнтування „Мапа 
мольфара”. 

Це вже другий захід подібного масштабу на 
закарпатській Гуцульщині. Нагадаємо, що на по-
чатку травня командний чемпіонат країни зібрав у 
Рахові майже півтисячі учасників. Тепер прийшла 
черга „Мапи мольфара” – ініціатива у проведенні 
всеукраїнських змагань на Свидовцю належить 
Петру Грапеняку – власнику спортивно-туристич-
ного комплексу „Оаза”. За підтримки національної 
федерації тут створена одна з найцікавіших (і 
найскладніших) у країні карт для спортивного 
орієнтування. 

У змаганнях взяли участь представники Києва, 
Вінницької, Волинської, Запорізької, Київської, 
Львівської, Сумської і Херсонської областей та 
збірної Молдови, члени юніорської та юнацької 
збірних команд України, яким вже на початку липня 
доведеться виступати на світовій та європейських 
першостях у Швейцарії та Польщі. Найчисленні-
шою командою, складеною з гуртківців обласного 
центру туризму і спорту учнівської молоді, було 

представлено й Закарпаття. 
У головній категорії серед жінок у комплексному 

заліку за сумою результатів на трьох дистанціях 
переможцями стали Олена Постельняк із Сум, ві-
нничанка Катерина Дзема та Дарина Москаленко з 
Київської області. У змаганнях чоловіків кращі ре-
зультати показали представники збірної Молдови 
Анатолій і Васілій Фомічови, та Сергій Нагорнюк з 

Вінниці. З сьомим і восьмим результатами фінішу-
вали мукачівець Олександр Касьянов та Георгій 
Фечо з Ужгорода.

У юнацьких категоріях до числа кращих уві-
йшли: 

- серед хлопчиків не старших 12 років – Крістіан 
Вішколц з Ужгорода та мукачівці Владислав Це-
пурдей і Леонід Нечай; серед дівчат – мукачівки Ка-

терина Цепурдей, Алла Басараб і Валерія Смочко;
- серед спортсменів не старших 14 років – 

кияни Тимофій Теремецький та Ілля Машков, і 
Олександр Самсонов з Ужгорода; серед дівчат 
– мукачівки Ніна Цепурдей і Олександра Фогель;

- серед дівчат до 16 років – перемогла Юлія Тро-
химчук з Київської області, „срібло” – у Христини 
Мельник з Луцька, „бронза” – в ужгородки Вероніки 
Гуснай; серед юнаків беззаперечним лідером був 
Андрій Василина з Ужгорода;

Переможцями в інших кваліфікаційних групах 
стали мукачівка Ніна Расчупкіна, кияни Василь 
Березовський та Олександр Летичевський, Марія 
Тимощук і Дмитро Куцан з Київщини, Лариса Да-
нилюк з Волині, Ольга Чекан з Молдови. В окре-
мих номерах програми до призової трійки також 
увійшли мукачівці Олександр Ткачук, Людмила 
Калчева, Владислав Рибух і Владислав Францу-
зов, та Дарина Морозова, Денис Кононов і Олег 
Пеприк з Ужгорода.

„Драгобрат – справжній рай для орієнтуваль-
ників, – відзначив віце-президент Федерації спор-
тивного орієнтування України Олег Постельняк, 
– тут унікальний рельєф на стику хвойних лісів і 
альпійської зони, неперевершені пейзажі Карпат 
з їх хвилястими хребтами, оксамитовими полони-
нами та мальовничими озерами льодовикового 
походження. Все це створює безмежні можливості 
для бігу, тож у подальшому залюбки будемо вико-
ристовувати його потенціал для підготовки збірних 
команд України”.

ВСЕУКРАЇНСЬКІ  ЗМАГАННЯ  ЗІ  СПОРТИВНОГО  ОРІЄНТУВАННЯ  „МАПА МОЛЬФАРА”

У розпалі літо, а отже усій малечі час від-
почити та оздоровитися: грати в рухливі 
цікаві ігри, купатися в річці, мандрувати 

лісами, подорожувати. Отож, національний 
природний парк „Зачарований край” щиро 
запрошує всіх, хто хоче відпочити, подорожу-
вати та отримати насолоду від спілкування зі 
справжньою природою. З цією метою працівни-
ки парку організовують для гостей туристичні 
маршрути, проводять екскурсії тощо. 

А цього року на території НПП „Зачарований 
край” з 12 по 17 липня проводитиметься літній 
дитячий наметовий екологічний табір „ШКОЛА 
У ПРИРОДІ”, який організовує РМЕО „ЕКОС-
ФЕРА” за фінансової підтримки Управління у 
справах молоді і спорту Закарпатської ОДА, 
громади м. Ганновер (Німеччина) та громад-
ської природоохоронної організації JANUN v.E. 
(Німеччина). Навчання у таборі проходитимуть 
за авторською програмою „ШКОЛА У ПРИРО-
ДІ”, розробленою фахівцями ЕКОСФЕРИ. Мета 
табору – формувати екологічну свідомість та 

культуру співіснування у природі, а також роз-
вивати лідерські навички учнівської молоді. За 
програмою наметового табору „ШКОЛА У ПРИ-
РОДІ” діти проводитимуть тренінгові заняття 
з основ екології, екоігри, вистави, конкурси, 
дослідження, практичне таборування, ватри, 
мандрівки у гори. 

У літньому таборі „Школа у природі 2016” 
візьмуть участь 30 дітей – переможці конкурсів 
та учасники змагань, серед яких – учні Осій-
ського та Підгірнянського шкільних лісництв 
НПП „Зачарований край”, Кам`яницької школи 
Ужгородського р-ну та діти з м. Ужгорода.

Учасники екологічного табору матимуть 
можливість здобути цікаві знання, вміння і на-
вички життя у природі, правила таборування, 
приготування їжі тощо. 

Побажаємо дітям за допомогою проведених 
тренінгів та ігор на природі долучитися до при-
родоохоронної діяльності, щоб відчути себе 
частиною спільноти, яка бажає змінити світ 
на краще.

Знову у гості до національно природного парку 
„Зачарований край” завітали маленькі гро-
мадяни району – діти оздоровчого літнього 

табору „Веселка”, що функціонує на базі Ільницького 
спортивно-гуманітарного ліцею, що на Іршавщині. 
Ініціатором та організатором екскурсії до національ-
ного парку є завуч з виховної роботи спортивно-гу-
манітарного ліцею Н.М. Гелей.

Майже пів сотні дітей, разом з вихователями В.І. 
Волошин, Н.Ю. Велиган, Д.Г. Буцало, напередодні 
закриття табірної зміни, відвідали своїх сусідів – 
національний парк „Зачарований край”. Дітлахам 
цікаво було ознайомитися з природним надбанням 
нашого краю, адже дехто побував тут уперше! Щоб 
сховатися від нестерпної спекоти та трохи відпочити, 
вихованці літнього табору зібралися в альтанці, що 
знаходиться на території адмінбудівлі парку. Науко-
вий співробітник НПП Василь Лутак розповів дітям 
про правила поведінки у лісі: якщо заблукаєш, при 
укусах змій чи комах, ознайомив з місцевим тварин-
ним і рослинним світом парку, коротко повідав про 
історію та основні надбання національного парку. 
Діти мали нагоду поласувати плодами дикої че-
решні та стиглої шовковиці, які ростуть на території 
адмінбудівлі. А на добру згадку про відвідини НПП 
„Зачарований край” вихованці оздоровчого табору 
„Веселка” зробили спільне фото, і пообіцяли знову 
прийти, щоб відвідати рекреаційну зону „Зачарова-

ЛІТНІЙ  НАМЕТОВИЙ  ТАБІР  „ШКОЛА  У  ПРИРОДІ”

„Зачарований  край”  приймає  гостей
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Літо – сезон відпусток і 
відпочинку на природі, 

але цю пору року супрово-
джують деякі небезпечні си-
туації, які можуть трапитися 
з будь-якою людиною на 
природі. До таких відносить-
ся укус змії. Важливо знати, 
що необхідно робити, якщо 
вкусила змія, а також те, що 
робити в такій ситуації не 
варто. 

З отруйних змій в Україні 
розповсюджені лише гадю-
ки. Загалом їх налічується 
5 видів: гадюка звичайна, 
гадюка степова, гадюка Ні-
кольського, гадюка Ренарда 
та гадюка носата, які дуже 
нерівномірно розповсюджені 
на території України. По-
всюдно в країні трапляється 
лише гадюка звичайна. 

Серед неотруйних ви-
різняють: водяного та зви-
чайного вужів, мідянку, ле-
опардового, чотирисмугого, 
лісового і жовточеревого 
полозів та безногу ящірку 
веретільницю.

Що стосується гадюки 
звичайної, то максимальний 
її розмір сягає 60-70 сан-
тиметрів, а зазвичай її до-
вжина варіює в межах 30-50 
сантиметрів. Забарвлення 
гадюк є надзвичайно мін-
ливим ¬¬– від світло-сірого 
і блакитного до мідно-чер-
воного та чорного з темним 
ромбічним малюнком на 
спині. Найчастіше вони „об-
любовують” собі під домівку 
добре прогріті узлісся, лісові 
галявини, лісосмуги, порос-
лі чагарником яри і балки, 
степові схили з чагарниками.

Пам’ятайте, що отрута 
гадюк є дуже небезпечною 
і за своїми властивостями 
та дією прирівнюється до 
отрути гримучої змії. Проте 
укус гадюки не є смертель-
ним і тільки в надзвичайних 
випадках може призвести до 
летального наслідку. Фахівці 
це пояснюють тим, що кіль-
кість отрути, яку змія вприс-
кує в жертву, є мізерною, а 
її продукування – енергоза-
тратним процесом, тому га-
дюка завжди економить свою 
смертоносну зброю. І за най-
меншої нагоди намагається 
втекти або зачаїтися і пере-
чекати присутність людини. 
Лише у разі безпосередньої 
навмисної провокації з боку 
людини, або якщо випадково 
наступити на цю тварину, 
вона застосовує останній 
рубіж оборони – смертонос-

ну отруту. І все ж краще з 
цими земноводними справи 
не мати, особливо в період 
з травня по вересень, коли 
їхня активність найбільш 
висока. 

Уважно огляньте місце уку-
су. Якщо вкусила гадюка, то 
на цьому місці залишаються 
сліди двох отруйних зубів 
(рідше – одного) – кровоточи-
ві ранки, що віддалені одна 
від одної на 1-1,5 см.

Укуси неотруйних повзу-
чих мають зовсім інший ви-
гляд: на шкірі помітна дуга із 
багатьох дрібних подряпин.

СИМПТОМИ. У місці по-
трапляння отрути спочатку 
відчувається свербіння, че-
рез 10-15 хвилин починає 
розвиватися набряк, пухирці, 
наповнені рідиною, можли-
вий крововилив. Ці ознаки 
досягають свого максимуму 
через 10-12 годин із момен-
ту укусу. Пульсуючий біль 
у місці укусу, як правило, 
незначний. Злегка болючі 
лімфатичні вузли. 

Зазвичай картина отруєн-
ня цим вичерпується, але в 
низці випадків захворювання 
протікає важче. Хворий блід-
не, відчуває запаморочення, 
нудоту, страх, можливе (осо-
бливо при значних набряках) 
падіння артеріального тиску і 
непритомність. 

Проте у нормі вже через 
10-15 годин стан потерпілого 
стабілізується, а приблизно 
із закінченням другої доби 
починається швидке змен-
шення набряку. Через 3-10 
днів зникають усі зовнішні 
прояви хвороби. 

Важкість отруєння зале-
жить від різних факторів:

- від розміру змії;
- від віку і ваги потерпі-

лого, тому що токсичність 
співвідносна від кількості 
отрути на кілограм маси тіла 
укушеного;

- від сезону  (восени ток-
сичність і кількість отрути 
найвища);

- від близькості місця укусу 
до магістральних крово-
носних судин (укус в області 
обличчя і шиї особливо не-
безпечний);

- від стану здоров’я по-
терпілого (у групу підвище-
ного ризику входять люди, 
які страждають серцевою 

недостатністю, алергічними 
захворюваннями, патологією 
нирок). 

Як надати допомогу люди-
ні, яку укусила змія

Протягом 5-10 хвилин, 
закусивши зубами шкіру, 
енергійно відсмоктувати 
або витиснути отруту з ра-
нок, спльовуючи кров, але 
в жодному разі не ковтайте 
її. Рот при цьому бажано 
періодично прополіскувати 
водою. Якщо до цього за-
ходу вдатися не пізніше 3-5 
хвилин з моменту укусу, то 
так вдається видалити до 
40% отрути, яка не встигла 
потрапити в кровотік. Але в 
ротовій порожнині не пови-
нно бути ранок та каріозних 
зубів. 

Продезінфікувати ранки 
(йодом, одеколоном, горіл-
кою і т.п.) і накласти стериль-
ну, не тугу пов’язку.

Зняти з ураженої кінцівки 
обручку, браслети, щільний 
одяг і взуття.

Укушену кінцівку слід ім-
мобілізувати, тобто знеру-

хомити, наклавши шину на 
найближчі до місця укусу 
суглоби.

По можливості багато 
пити. У перші 2 години після 
укусу варто вжити не менше 
3-4 літрів рідини (води, мо-
лока, неміцного солодкого 
чаю);

Переміститися, якщо є 
можливість, у прохолодне 
затінене місце. 

Здійснювати тривалі пере-
ходи під час спеки небажано 
і небезпечно. Краще, якщо 
вдасться, забезпечити по-
терпілому повний спокій.

Потерпілим, що чутливі 
до алергічних подразників, 
необхідно прийняти анти-
гістамінні засоби (супрастин, 
тавегіл).

Доставити потерпілого до 
лікарні.

Після укусу категорично 
забороняється:

- піддаватися паніці (хви-
лювання стимулює приско-
рення серцевого ритму, що 
сприяє швидкому проникнен-
ню отрути в кров. Дихайте 
повільно і глибоко);

- накладати джгут на кін-
цівку вище місця укусу (це не 
перешкоджає всмоктуванню 
і розповсюдженню отрути 
в організмі, але порушує 

кровопостачання в кінцівці 
і сприяє розвитку некрозу 
(омертвіння) тканин і різкому 
погіршенню стану хворого 
після зняття джгута);

- робити надрізи в місці 
укусу або припікати ранки 
вогнем, хімічними речови-
нами;

- вживати алкоголь;
- займатися фізичною пра-

цею.
З метою уникнення можли-

вих укусів гадюки, необхідно 
бути уважними й обережни-
ми. Ідучи в місця, де меш-
кають плазуни, необхідно 
надівати відповідний одяг та 
взуття. Запобігають укусам 
гадюки високі черевики, грубі 
шерстяні шкарпетки, щільні, 
не вузькі штани, заправлені з 
напуском на взуття. Під час 
збирання грибів чи ягід кра-
ще користуватися палицею 
достатньої довжини, щоб 
перевірити зарості. Якщо 
в цьому місці знаходить-
ся гадюка, вона або втече, 
або викриє себе. Не зайвою 
буде виставлена вперед 
палка при швидкому русі 
по стежці. У гадюк слабкий 
нюх та слух і поява людини 
зненацька може завадити їй 
утекти. Потрібно бути осо-
бливо уважним, перш ніж 
ступати в зарослі ями. Не 
слід влаштовувати ночівлю 
поблизу трухлявих пеньків, 
дерев із дуплами, біля входу 
в нору, поряд із купами сміт-
тя. У теплі літні ночі гадюки 
активні й можуть приповзти 
до вогню. При пересуванні 
вночі необхідно освітлюва-
ти дорогу ліхтариком. Слід 
щільно закривати вхід до 
намету, щоб гадюка не могла 
туди заповзти. Якщо намет 
не був щільно закритим або 
при ночівлі без намету, перш 
ніж скористатися постіллю, 
потрібно її оглянути, осо-
бливо спальний мішок. Слід 
пам’ятати, що миші при-
манюють гадюк, тому, при 
ночівлі на природі, уникайте 
розташування біля колоній 
мишей-полівок, інших гризу-
нів, хащ чагарнику – улюбле-
них місць полювання гадюки.

БУДЬТЕ УВАЖНИМИ Й 
ОБЕРЕЖНИМИ!

ВІДПОЧИВАЙТЕ НА ПРИ-
РОДІ, ДОТРИМУЮЧИСЬ ЗА-
ХОДІВ БЕЗПЕКИ!

Н.В. Груник,
методист обласного

методичного кабінету
НМЦ ЦЗ та БЖД

Закарпатської області

Фахівці цивільного захисту рекомендують…

ОБЕРЕЖНО,  ЗМІЇ!


