
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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У травні в м. Суми відбулася Все-
українська нарада керівників де-
партаментів/управлінь освіти і 

науки та директорів/ректорів обласних 
інститутів післядипломної педагогічної 
освіти, яку проводили представники 
Міністерства освіти і науки України та 
освітяни Сумщини.

Лілія Гриневич, Міністр освіти і на-
уки України, наголосила на основних 
пріоритетах діяльності Уряду у сфері 
освіти, а також відповіла на запитан-
ня присутніх щодо функціонування 
літніх таборів, фінансування профе-
сійно-технічної освіти, ліцензування 
приватних ЗНЗ та ДНЗ, забезпечення 
підручниками учнів 4, 7 та 8 класів. 
Керманич зауважила, що заклади 
післядипломної педагогічної освіти 
повинні долучитися до розробки нових 
стандартів підготовки вчителя. Також 
на конференціях, семінарах повинні 

виноситися питання, що стосува-
тимуться підготовки формування 
мовних шкіл.

Заступник міністра Павло 
Хобзей звернув увагу на підпо-
рядкування закладів професій-
но-технічної освіти, створення 
опорних навчальних закладів, за-
безпечення шкільними автобуса-
ми, охоплення дітей дошкільною 
освітою тощо.

Завдання з реалізації регіо-
нального плану розвитку профе-
сійно-технічної освіти окреслив 
директор департаменту про-
фесійної освіти МОН України 
М.С. Кучинський. 

Начальник відділу дошкіль-
ної освіти МОН України Тамара 
Парасюк акцентувала увагу на 
охопленні дошкільною освітою, 
зауважила про зміни у законо-

давстві щодо функціонування 
дошкільної освіти: санітарний 
регламент, зміни у штатних 
розписах ДНЗ, ліцензування 
приватних дошкільних закладів 
тощо.

Юрій Кононенко, директор 
департаменту загальної се-
редньої та дошкільної освіти 
МОН України, порушив питання 
мінімальної кількості учнів у 
школах, у першу чергу – в сіль-
ських, та їхнього фінансування 
за рахунок субвенції.

Сергій Дятленко, заступник 
директора департаменту за-
гальної середньої та дошкільної 
освіти МОН України, вів мову 
про шляхи створення опорних 
шкіл (планується 198). Зокрема, 
для забезпечення ефективності 
цього процесу є потреба в 192 
автобусах, ремонті чи будівни-
цтві 3315,6 км доріг, матеріаль-

но-технічному забезпеченні шкіл.
Виконуючий обов’язки директора 

Інституту модернізації змісту освіти 
Юрій Завалевський роз’яснив порядок 
закупівлі підручників для 8 класу, на-
голосивши, що у багатьох областях 
залишається невирішеною проблема 
із забезпечення підручників, у першу 
чергу для учнів 4 та 7 класів.

Оскільки нарада проводилася на 
базі Сумського державного універси-
тету, проректор університету Воло-
димир Любчак презентував систему 
роботи з дистанційного навчання як 
ефективну модель удосконалення 
якості освіти.

Учасники Всеукраїнської наради 
взяли участь у роботі тематичних 
круглих столів, основними питаннями 
яких є завершення навчального року, 
оптимізація мережі навчальних за-
кладів, модернізація змісту освіти та 
підвищення кваліфікації працівників 
опорних шкіл.

Уже свідомі та сповнені бажання розкрити свої вміння, вчорашні школярі 
з вдячністю дивляться на тих, хто багато років поспіль вів їх шкільною 
та життєвою стежиною. Інколи з чиїхось очей скочуються зрадливі 

сльози. Шквал емоцій, переживань та почуттів охопив випускників.
Непомітно пролетіли роки навчання у школі. Час, де невгамовні вчителі 

з перших днів турбувалися про малечу, яка боязко, зі страхом в очах, пе-
реступила поріг школи. Люди найшляхетнішої професії навчали любити, 
розуміти, вірити, знаходити, відкривати, творити, дарували моменти радості, 
смутку та піднесення.

Сьогоднішні випускники – це армія молодих інтелектуалів, нова генера-
ція, яка любить Україну, вірить у її майбутнє та готова до нових звершень.

Мирного неба, життєвої енергії, професійних здобутків, творчих злетів, 
злагоди та родинного затишку на життєвому шляху, дорогі випускники!

Всеукраїнська нарада керівників департаментів/управлінь освіти і науки та директорів/ректорів
обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

ПРОЛУНАВ  ОСТАННІЙ  ДЗВОНИК
ДЛЯ  ТИСЯЧ  ШКОЛЯРІВ  ЗАКАРПАТТЯ
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25-26 травня на базі Волин-
ського інституту післядипломної 
педагогічної освіти відбулося 
виїзне засідання науково-мето-
дичної ради ДВНЗ „Університет 
менеджменту освіти” НАПН Укра-
їни з теми „Науково-методичний 
супровід інноваційної діяльності 
в освітньому просторі сучасного 
навчального закладу” за участі 
Консорціуму закладів післяди-
пломної освіти та Українського 
відкритого університету післяди-

пломної освіти.
Учасників наукового форуму 

привітав В.В. Олійник, акаде-
мік, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член НАПН 
України, заслужений працівник 
освіти України, ректор ДВНЗ 
„Університет менеджменту освіти” 
НАПН України, а також висвітлив 
питання „Інноваційні підходи до 
формування та розвитку профе-
сійної компетентності педагогів у 
системі неперервної освіти”.

Про науково-методичний 
супровід процесу підвищення 
кваліфікації педагогів в умовах 
модернізаційних змін розповів 
М.О. Кириченко, кандидат пе-
дагогічних наук, доцент, член-
кореспондент Академії наук 
вищої освіти України, перший 
проректор – проректор з науково-
педагогічної та навчальної роботи 
ДВНЗ „Університет менеджменту 
освіти” НАПН України.

У роботі науково-методичної 
ради взяли участь П.С. Олешко, 
кандидат історичних наук, доцент, 
ректор Волинського ІППО, та 
В.В. Вітюк, кандидат педагогічних 
наук, доцент, проректор з наукової 
роботи Волинського ІППО. 

Під час обговорення питань, 
пов’язаних з інноваційною та 
проектною діяльністю, виступив 
М.М. Басараб, заступник директо-
ра з науково-дослідної роботи та 
міжнародної діяльності, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри 
суспільно-гуманітарної та етико-
естетичної освіти ЗІППО, який 
розповів про досягнення Закар-
патського ІППО у впровадженні 
міжнародних освітніх проектів.

У культурі будь-якого народу є речі, 
які яскраво відображають його 
особливу національну традицію. 

У нас, українців, це – вишиванка.
День вишиванки – народне свято, 

покликане сприяти єдності і культур-
ному відродженню всього багатона- 
ціонального українського народу. Саме 
з цієї нагоди в професійно-технічних 
навчальних закладах області прове-
дено низку заходів, зокрема:

– виховні години „Чарівна краса ви-
шиванки”, „Сорочка біла, вишита шов-
ком”, „Шануй українську вишиванку”, 
„Україно, моя вишиванко”;

– інформаційно-просвітницьку акцію 
„Вишиванка – твій генетичний код”;

– бліц-опитування, книжкові вистав-
ки, інформаційні повідомлення, презен-
тацію учнівського проекту „Вишивана Україна” тощо.

Заходи супроводжувались декламуванням ві-
ршів, українськими піснями та демонстрацією укра-
їнських вишиванок.

Аби діти Донеччини та Луганщини, у День ви-

шиванки, мали можливість одягнути українську 
символіку – вишиванку, й вийти на вулиці міст, учні 
та педагоги Ужгородського вищого комерційного 
училища Київського національного університету й 
ДПТНЗ „Мукачівський професійний аграрний ліцей 
ім. М. Данканича” долучились до акції „Вишиванка 

дітям АТО”. Зібрані вишиванки наді-
слано до м. Київ до місця офіційного 
збору дітям, що проживають у зоні 
АТО.

Вишиванка сьогодні – не просто 
красиве вбрання, а й спосіб вислови-
ти свої переконання й ідеї, утвердити 
власну позицію. Цей день єднає всіх 
у почутті гордості за приналежність 
до України. А такі заходи мають гли-
боке символічне значення, оскільки 
об’єднують наше суспільство навколо 
спільних цінностей. Одягаючи виши-
ванку, яка несе в собі генетичний код 
української нації, ми самоідентифіку-
ємося та стаємо більш згуртованими.

Навчально-методичний центр
 професійно-технічної

освіти у Закарпатській області

ДЕНЬ  ВИШИВАНКИ  —  СВЯТО НАЦІОНАЛЬНОЇ  ЄДНОСТІ

Науково-методичний  супровід  інноваційної  діяльності
в  освітньому  просторі  сучасного  навчального  закладу

У рамках навчального плану курсів 
підвищення кваліфікації керівників 
гуртків позашкільних навчальних 

закладів зі слухачами проводились різні 
форми роботи. Найцікавішим заняттям, 
яке дало можливість поділитися досвідом, 
почерпнути у своїх колег майстерність, 
вправність, ефективні форми роботи під 
час гуртків, були майстер-класи. Слухачі 
ділилися досвідом роботи на заняттях 
у хореографічних гуртках (А.О. Зозу-
лич, Рахівський районний будинок ди-
тячої творчості), методом писанкарства 
(А.С. Соломон, Ужгородський районний 
центр дитячої творчості), моделюванням 

дитячої іграшки (О.Й. Дичка, Закарпат-
ський обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді), техноло-
гіями розробок та проектів з проблем 
екологічного виховання (Н.І. Луканинець, 
Мукачівський районний центр дитячої та 
юнацької творчості), моделюванням при-
крас до одягу та виготовленням аксесуарів 
(О.В. Васіліна, Виноградівський центр по-
зашкільної роботи з дітьми), в’занням вуз-
лів на заняттях гуртків туристичного спря-
мування (Дутка М.М., Іршавська районна 
станція юних туристів), технікою роботи 
з папером (квілінг, оригамі) О.В. Горзов, 
Іршавська районна станція юних техніків), 
гончарством (О.В. Дворак, Іршавський ра-
йонний будинок школярів), формами і ме-
тодами роботи з краєзнавчої та пошукової 
роботи (І.В. Костюк, Міжгірський районний 
будинок дитячої творчості) та інші.

Кожен слухач мав можливість продемон-
струвати свої вміння, навчитися корисних 
технік, форм і методів гурткової роботи з 
художньо-естетичного, екологічного, турис-
тичного та науково-технічного напрямів.

Василина Кузьма,
методист кабінету методики

виховної та позашкільної роботи 
ЗІППО

ВЧИМОСЯ  САМІ  —
НАВЧАЄМО  ІНШИХ 



Усім нам давно відома істина „Людина почина-
ється з добра”. Тільки людина здатна співчувати 
знедоленим та намагається внести частинку 
світла та тепла у своє життя.

Ще в березні ми, члени учнівського самовряду-
вання Сторожницької школи, спільно зі студента-
ми Ужгородського коледжу культури та мистецтв 
провели благодійну акцію „Переваги здорового 
способу життя”. За зібрані кошти вирішили заку-
пити солодощі та відвідати дітей у школі-інтернаті. 

Небайдужі учні нашої школи та дорослі від-
гукнулися та принесли одяг, іграшки, а місцеві 
підприємці В.В. Шоля, В.В. Довганич, М.М. Піган 
у черговий раз долучилися до доброї справи та 

надали солодощі. Діти, які перебувають у школах-
інтернатах, звичайно ситі, про це дбає держава. 
Але не в традиціях закарпатців відвідувати дітей 
без цукерок.

21 травня 2016 року ми здійснили довгоочіку-
вану поїздку до Часлівської школи-інтернат для 
дітей з особливими потребами. Вихователі попе-
редили малюків, що до них приїдуть гості. І діти 
вже очікували нас.

Учні та педагоги Часлівської школи-інтернату 
зустріли нас дуже гостинно. Наші дівчата – Дані-
єла Сливка, Каміла Шевчук та Яна Федор – під-
готували невеличкий концерт. Але ці діти вразили 
нас до глибини душі, заспівавши у відповідь пісню. 
Нам подарували ляльку-мотанку, яку дітки виго-
товили для гостей. За дві години перебування в 
інтернаті ми познайомилися практично з кожною 
дитиною. Ці дітки неймовірно комунікабельні і 
дуже талановиті: малюнки, вишивки, вироби з 
природних матеріалів – ці речі, які вони роблять 
самі, охоче демонстрували малюки. 

Учні та педагоги Сторожницької школи, які 
взяли участь у поїздці – Софія Костик, Анна-Ма-
рія Лепп, Тоня Швайка, Евеліна Бумбак, Каміла 
Шевчук, Данієла Сливка, Яна Федор,  Н.Ф. Ласько, 
В.І. Огар, Л.І. Комоні висловлюють глибоку вдяч-

ність учням, батькам, учителям, мешканцям села 
Сторожниця та міста Ужгород, які долучилися до 
організації цієї поїздки. 

Особливу подяку ми хочемо висловити Марі-
анні Михайлишиній, очільнику районної освіти, за 
порозуміння та допомогу в організації усіх наших 
акцій, направлених на доброчинність.

А дітки з Часлівської школи проводжали нас 
до автобуса, кожну хвилину запитуючи, коли ми 
знову приїдемо. Цей день пролетів для них швид-
ко, а ми подумали – як багато людей потребують 
краплину уваги, і як легко її дати. Треба зовсім 
трішки – захотіти!

Яна Федор,
учениця 11 класу

Сторожницької ЗОШ І-ІІІ ст.,
Ужгородський р-н
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ВІСТІ  З  РАЙОНІВ

УЧНІ  СТОРОЖНИЦЬКОЇ  ШКОЛИ  ВІДВІДАЛИ  ДІТЕЙ  З  ОСОБЛИВИМИ  ПОТРЕБАМИ

З метою відзначення 
Року англійської 
мови та з метою 

сприяння вивченню ан-
глійської мови на базі 
Концівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
відбувся районний кон-
курс на краще виконан-
ня творів англійською 
мовою серед учнів 8-9 
та 10-11 класів. 

У  конкурс і  взяли 
участь учні ЗОШ І-ІІ та 
І-ІІІ ступенів. У святково 
прибраній залі гостей 
вітали начальник відділу 
освіти М.І. Михайлиши-
на та заступник голо-
ви райдержадміністрації 
Є.Ш. Раті, а також учні 
Концівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
з виступом та інсценіза-
цією казки „Little red riding 
hood”. Учасники конкурсу, 
гості свята та всі присут-
ні, затамувавши подих 
слухали твори Вільяма 
Шекспіра, Редьярда Кі-
плінга, Роберта Бернса 
та інших відомих англо-
мовних письменників. 

Конкурс свідчить про 
високий рівень деклама-
торських здібностей учнів 
та знання англійської 
мови. Приємно вразило 
членів журі та присутніх 
виконання музичних ком-
позицій.

На підставі рішення 
журі призові місця посіли:

За виконання пісні ан-
глійською мовою:

Серед учнів 10-11 кла-
сів:

І місце – Анастасія Жу-
пан, учениця Концівської 

ЗОШ І-ІІІ ст.;
ІІ місце – Ольга Сабов-

чик, учениця Середнян-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.;

ІІ місце – Віктор Мак-
симчук, учень Оноків-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.;

ІІІ місце – Софія Архі-
пова, учениця Камяниць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст.;

ІІІ місце – Естер Кіш, 
учениця Сюртівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Серед учнів 8-9 класів:
І місце – Оксана Гав-

рош, учениця Шишлів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.;

ІІ місце – Вікторія Ко-
зел, учениця Руськокома-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

ІІІ місце – Хрестина 
Ігнат, учениця Яроцької 
ЗОШ І-ІІ ст.

За декламування ві-
ршів англійською мовою:

Серед учнів 10-11 кла-
сів:

І місце – Габріелла-
Барбара Мітро, учениця 
Великодобронської ЗОШ 
І-ІІІ ст.;

ІІ місце – Анастасія 
Канюк, учениця Серед-
нянської ЗОШ І-ІІІ ст.;

ІІІ місце – Грета Шепе-
ла, учениця Руськокома-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст.;

Серед учнів 8-9 класів:
І місце – Анастасія 

Югас, учениця Шишлів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.;

ІІ місце – Діана Ковтан, 
учениця Концівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.;

ІІ місце – Георгій Тала-
па, учень Коритнянської 
ЗОШ І-ІІІ ст.;

ІІІ місце – Олександра 
Пакші, учениця Велико-
добронського ліцею;

ІІІ місце – Олександра 
Балінт, учениця Велико-
добронської ЗОШ І-ІІІ ст.

Разом із тим належний 
рівень декламування ви-
явили:

Вероніка Гал, учениця 
Оноківської ЗОШ І-ІІІ ст.;

Вікторія Доганич, уче-
ниця Дубрівської ЗОШ 
І-ІІ ст..;

Река Ферко, учениця 
Тисаашванської ЗОШ 
І-ІІ ст.;

Іванна Довбня, учени-
ця Великолазівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.

Вітаємо переможців та 
призерів!

ВІДЗНАЧЕННЯ  РОКУ  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ Модернізація шкільної освіти 
неможлива без зміни век-
торів, на яких ґрунтувалася 

ще 15-20 років назад. Віджили себе 
методи та прийоми, які були акту-
альні раніше. Сьогодення вимагає 
від учителя постійного вдоскона-
лення, покращення фахової май-
стерності та професійних навичок, 
а досягти вагомих результатів без 
застосування інформаційно-кому-
нікаційних технології – неможливо. 

26 травня за ініціативи РМК відді-
лу освіти Хустської РДА (завідувач 
Оксана Пригара) проведено освітню 
конференцію „Перспективи розви-

тку навчального закладу у контексті інноваційних змін в освіті”, 
де брали участь голови районних методичних об’єднань учителів 
Хустського району, методисти РМК, а також Анастасія Сіренко, 
представник Центру інноваційної освіти „Про.Світ” м. Львів. 

Віра Браїла, методист РМК, ознайомила присутніх із основними 
тенденціями розвитку освітнього середовища, наголосивши, що 
сьогодення пропонує вчителеві шляхом творчості, наполегливості 
та креативності сприяти позитивним змінам у навчальному закладі, 
зокрема реалізовувати власні освітні проекти. 

Учасники зібрання змогли ознайомитися з роботою Центру інно-
ваційної освіти „Про.Світ” та можливостями розміщення власних 
проектів на платформі GoFoundEd. Краудфандингова платформа 
GoFoundEd – це можливість надати необхідні ресурси для проак-
тивних вчителів та сформувати спільноту вчителів-новаторів, які 
здатні прямо впливати на навчальний досвід дітей, створювати 
нові сенси у своєму професійному середовищі та формувати якіс-
но нову освітню систему. Анастасія Сіренко, представник Центру, 
наголосила на основних вимогах та критеріях успішності проекту.

Секретами успіху поділилася з присутніми вчитель фізики та 
математики Кривської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тетя-
на Вакарова, яка змогла оновити матеріальну базу навчального 
кабінету фізики сучасною технікою, розмістивши свій проект на 
платформі GoFoundEd.

Підбиваючи підсумки роботи конференції Оксана Пригара, 
завідувач РМК, зазначила, що підтримуючи ініціативи вчителів, 
формуються спільноти новаторів, що самостійно впроваджують 
зміни у своєму класі чи школі, а саме це і є вимогою сьогодення. 

Дяченко Вікторія,
голова РМО учителів біології,

учитель Монастирецької ЗОШ І-ІІІ ст. Хустського району

Перспективи  розвитку  навчального  закладу 
в  контексті  інноваційних  змін  в  освіті
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Угорська національна меншина 
є однією з найчисельніших на 
Мукачівщині. Для задоволення 

освітніх потреб представників угор-
ської національної меншини в Мука-
чівському районі створена відповідна 
мережа навчальних закладів. Так у 
2015/2016 навчальному році функціо-
нують 6 загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням угорською мо-
вою, де освіту здобувають 1280 учнів, 
та один загальноосвітній навчальний 
заклад з навчанням українською та 
угорською мовами, де угорською 
мовою навчається 331 учень. Пріори-
тетними напрямами роботи районного 
методичного кабінету відділу освіти є 
задоволення потреб закладів освіти 
національних меншин, створення 
умов для ефективної педагогічної 
діяльності, удосконалення фахової 
майстерності педагогів. 

У квітні на базі Чомонинської ЗОШ 
І-ІІ ступенів проведено семінар-прак-
тикум вчителів української та угорської  
мови „Форми і методи навчання, спря-
мовані на розвиток культури мовлення 
учнів шкіл з угорською мовою навчан-
ня”. Інструктивно-методичний супровід 
семінару здійснювали методисти РМК 
М.М. Горват, О.В. Гузинець, участь у 
семінарі взяли вчителі угорської мови, 
української мови та літератури шкіл з 
угорською мовою навчання Мукачів-
ського району.

Директор Чомонинської ЗОШ І-ІІ 
ступенів О.О. Надь презентував увазі 
учасників семінару цікаву історію 
заснування та розвитку рідного за-

кладу, поділився досвідом роботи 
педагогічного колективу, навчальними 
досягненнями та успіхами учнів. Роз-
повідь Олександра Олександровича 
створила цілісну картину здобутків і 
проблем навчального закладу з угор-
ською мовою навчання, окреслила 
вектори перспективного руху школи. 
Ознайомившись з навчальним за-
кладом, учасники семінару відвідали 
відкриті уроки: з української мови, 
який провела Е.І. Лесечко, учитель 
української мови та літератури, у 7 
класі на „Твір-опис діяльності людини 
у публіцистичному стилі „Моя перша 
писанка”; з угорської мови, який прове-
ла А.Е. Надь, учитель угорської мови, 
у 6 класі „Фразеологізми. Прислів’я та 
приказки”. Уроки проведено з вико-
ристанням інноваційних педагогічних 
технологій, що свідчать про високу 
фахову майстерність педагогів Чомо-
нинської школи.

Шкільний предмет „Українська 
мова” у школах з угорською мовою 
навчання вимагає від учителів зовсім 
іншого підходу, ніж у школах з україн-
ською мовою навчання. Проблеми, що 
виникають під час викладання україн-
ської мови, мають не тільки освітній, 
а й мовно-суспільний характер, а 
відтак не дивно, що рівень володіння 
українською мовою серед учнів-угорців 
недосконалий. На сучасному етапі 
розвитку освіти, коли проведення 
державної підсумкової атестації ви-

пускників здійснюється у формі зо-
внішнього незалежного оцінювання, 
надзвичайно гостро постала проблема 
недостатнього рівня знань української 
мови представниками національних 
меншин. Оскільки її наслідками є низь-
ка конкурентоспроможність  при вступі 
до вищих навчальних закладів, що, у 
свою чергу, негативно позначається 
на їхньому успішному інтегруванню в 
українське суспільство. 

У рамках семінару О.В. Гузинець, 
методист РМК, провела заняття з 
елементами тренінгу „Розвиток мов-
леннєвої компетенції учнів на уроках 
української мови”. Проведення занят-
тя дозволило опрацювати комплекс 
теоретичних і методичних проблем, 
пов’язаних з викладанням української 
мови у школах з угорською мовою 
навчання, використання на уроках 
української мови експериментально-
го підручника української мови для 
5 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчаннями угорською 
мовою за редакцією  І.П. Ющука, 
Т.Д. Гнаткович, А.Ю. Лукач, Є.Е. Бори-
сової, К.М. Лавер, підвищення рівня 
навчальних досягнень учнів, розвиток 
і розширення сфери функціонування 
української мови, виховання шанобли-
вого ставлення до неї.

 Важливим етапом роботи семінару 
стало підбиття підсумків моніторингу 
якості знань учнів 5 класів з україн-
ської мови шкіл з угорською мовою 

навчання. М.М. Горват, методист РМК, 
зауважила, що аналіз результатів дає 
можливість спостерігати позитивні 
зміни. Спираючись на діаграми та 
схеми, укладені на основі результатів 
проведених експертних контрольних 
робіт, Мар’яна Михайлівна зауважила, 
що результати апробації експеримен-
тального підручника української мови 
для 5 класу загальноосвітніх навчаль-
них закладів з навчаннями угорською 
мовою за редакцією І.П. Ющука, Т.Д. 
Гнаткович, А.Ю. Лукач, Є.Е. Борисової, 
К.М. Лавер дали свої перші позитивні 
результати і дозволяють говорити про 
перспективу його подальшого вико-
ристання.

За наслідками роботи семінару 
проведено анкетування педагогічних 
працівників, що взяли участь у роботі 
семінару. Анкетування дозволить здій-
снити всебічний аналіз проведеного 
заходу, окреслити нові напрями роботи 
з педагогами.

Проведений семінар-практикум є 
одним із цілої низки заходів, що про-
ведено на Мукачівщині, спрямованих 
на посилення розвивального і вихов-
ного потенціалу української мови у 
школах з угорською мовою навчання, 
усвідомлення учнями та їхніми батька-
ми життєвої необхідності оволодіння 
державною мовою, підняття рівня на-
вчальних досягнень випускників цих 
закладів. Атмосфера взаєморозумін-
ня, взаємопідтримки між учителями 
угорської мови та української мови 
дозволяє вірити в успіх подальшої 
співпраці.

Інтелектуальна гра є одним з найефективніших 
засобів активізації навчально-пізнавальної ді-
яльності молодших школярів. Адже знання за-

своюються там, де вони стають для дитини цікавими, 
торкаються її думок і почуттів. Активне навчання 
починається тоді, коли школярі можуть проявити 
кмітливість, винахідливість, ерудованість, емоцій-
ність, відчути радість і насолоду від своїх знань. 
Саме таку можливість проявити свої здібності і за-
стосувати знання дарує школярам інтелектуальна 
гра „Найерудованіший четвертокласник”, яка про-
водиться на Мукачівщині вже кілька років поспіль. 
За час свого існування турнір четвертокласників 
встиг здобути популярність серед учнів і вчителів 
нашого району. На конкурс з нетерпінням чекають, 
до нього готуються.

„Найерудованіший четвертокласник – 2016” 
відбувся у квітні на базі Горондівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. Гостинна Горондівська школа радо вітала 
учасників та гостей заходу. Педагогічний колектив 
на чолі з директором школи М.І. Шпеник, створили 
прекрасну доброзичливу атмосферу, котра додала 

учасникам турніру святко-
вого настрою, гарних і при-
ємних вражень, а виступи 
учнів Горондівської школи 
порадували всіх: і учасни-
ків, і гостей, і журі.

Цього року у грі взяло 
участь 35 учнів із 35 за-
гальноосвітніх навчальних 
закладів району. Організа-
ційно-методичний супро-
від гри та її проведення 
здійснював В.М. Хайнас, 
методист РМК, безпере-
бійне забезпечення пере-
бігу та технічно-організацій-
них моментів здійснювала 
І.П. Товт, заступник ди-
ректора з навчально-ви-
ховної роботи Горондів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Підбити підсумки 
конкурсу допомогло 
компетентне журі 
у складі: В.Ю. Зва-
рич, методиста РМК, 
О.Г. Нагайко, за-
в ідувача  ПМПК, 
Н.В. Гарагонич, голо-
ви районного мето-
дичного об’єднання 
вчителів початкових 
класів. За результа-
тами змагань пере-
можцями стали:

І місце – Анаста-
сія Лушпінь, учениця 
Верхньовизницької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(учитель – Н.Г. Сі-
дор);

ІІ місце – Короло-
вич Даніела, учени-

ця Ключарківської ЗОШ І-ІІ ступенів (учитель – Р.Й. 
Павлик);

ІІІ місце – Юрій Чечур, учень Косинської ЗОШ І 
ступеня (учитель – Т.М. Шершун).

Призерів нагороджено грамотами відділу освіти.
Ця інтелектуальна гра наочно продемонструвала 

учням і педагогам ту просту істину, що знання мають 
постійно розвиватися в процесі їх практичного засто-
сування і тим самим розвивати мислення учня. Чим 
більший запас знань має школяр, тим активнішою і 
різнобічною є діяльність думки. Змагання, що про-
ходило в декілька етапів, дало можливість кожному 
учню проявити свої знання у різноманітних галузях. 
Інтелектуальна гра „Найерудованіший четвертоклас-
ник” розвиває розумові здібності, логічне мислення, 
спостережливість, сприяє розширенню світогляду, 
тренує пам’ять дитини. Вона є розумовою працею, 
джерелом корисної розваги і приємного навчання, 
гімнастикою розуму і засобом самовдосконалення. 
Уникати таких ігор – значить позбутися чи не най-
більшої цінності у формуванні особистості.

Олеся Гузинець,
методист РМК,
Мукачівський р-н

НАЙЕРУДОВАНІШИЙ  ЧЕТВЕРТОКЛАСНИК  —  2016

РОЗВИТОК  КУЛЬТУРИ  МОВЛЕННЯ  В  УЧНІВ  ШКІЛ
З  УГОРСЬКОЮ  МОВОЮ  НАВЧАННЯ
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Аутизм – це загальне (первазивне) 
порушення розвитку, що познача-
ється на вербальній і невербальній 

комунікації та соціальній взаємодії, а та-
кож ускладнює становлення адаптаційних 
процесів.

Незважаючи на те, що проблематика 
аутизму широко вивчається, постає необ-
хідність у впровадженні та вдосконаленні 
використання навчально-корекційних 
методик із метою підвищення ефектив-
ності навчально-виховного процесу з цією 
категорією дітей.

У психолого-педагогічному навчанні 
дітей з аутизмом важливо зосереджува-
тися на особливостях їхньої унікальної 
психічної організації, як-от: 

- специфіка сприймання довкілля: на-
явність певних стійких домінант серед 
усього розмаїття зорових, слухових чи 
тактильних стимулів; 

- незвичність системи сигналів для 
комунікації з іншими, власна мова; 

- схоплення інформації від людини без 
прямого погляду на неї, завдяки перифе-
рійному зору, вибірковість у ставленні до 
людей; 

- кмітливість, переважання невербаль-
ного інтелекту; 

- любов до порядку і завершеності, 
здатність зрозуміти чітко визначені ал-
горитми і правила та постійне їх дотри-
мання; 

- високорозвинена механічна пам’ять; 
- вміння орієнтуватися за візуальними 

стимулами: малюнками, картинками, пік-
тограмами, графіками тощо; 

- здатність зацікавитися чимось не-
звичним; 

- тонке відчуття емоційного стану іншої 
людини, розуміння того, з ким і як можна 
себе поводити; 

- розвинений музичний слух; 
- уміння чітко орієнтуватися у просторі 

і часі. 
Названі сильні ознаки особистості 

дитини з аутизмом мають спонукати 
фахівців бути уважними до неповторних 
проявів дітей з аутизмом та враховувати 
їх у процесі здійснення психолого-педаго-
гічного впливу, що сприяє налагодженню 
продуктивної комунікації з цими дітьми.

Оптимальний розвиток дітей з аутизмом 
ґрунтується на таких взаємопов’язаних 
умовах:

1. Раннє виявлення розладів розвитку 
і долучення до дієвих корекційно-розви-
вальних програм (у межах програм ран-
нього втручання, або системної ранньої 
допомоги). 

2. Сплановане введення дитини у 
загальноосвітній простір у відповідності 
до стану і можливостей її розвитку (які 
постійно переглядаються з наміром пе-
регляду умов продуктивного навчання та 
розвитку дитини).

3. Модифікація загальноосвітнього 
простору, що має для дитини з аутизмом 
підтримувальний, стимулюючий і корек-
ційно-розвитковий потенціал. Викорис-
тання середовищних ресурсів, серед яких: 

- предметні та просторові (структуру-
вання простору, навчальне місце, пред-
мети пристосувального характеру, підтри-
мувальна й альтернативна комунікація); 

- організаційно-смислові (структуру-
вання таких сфер життєдіяльності, як 
навчання, побут, дозвілля; дозування 
навантаження, візуальна підтримка, еле-
менти програми TEACCН; правила, що 
регулюють відносини з довкіллям); 

- соціально-психологічні (значущі інші 
люди, соціальні ролі, соціальні потреби, 
прихильності, звички). 

4. Організація системної корекційно-
розвивальної роботи з дитиною (в пара-
лель з навчальним процесом), спрямо-
ваною на становлення базових психічних 
властивостей дитини (тонічної регуляції, 
почуття безпеки та довіри, сенсорної 
інтеграції).

5. Навчально-методичне забезпечення 
процесів навчання та розвитку дітей з 

аутизмом.
Упровадження кожної з цих умов та 

їхня узгодженість між собою прямим чи-
ном залежить від компетентності фахівців 
психолого-педагогічного профілю, їхньої 
освіченості та розвиненим професійним 
умінням.

Навчальну діяльність учнів потрібно 
структурувати відповідно до рівня їхнього 
розвитку. З метою полегшення сприйман-
ня навчального матеріалу, обов’язково 
його візуалізувати за допомогою малюн-
ків, таблиць, схем, комп’ютерних програм.

Основною метою структурованого 
навчання є збільшення самостійності і 
управління поведінкою з урахуванням 
когнітивних навиків, потреб та інтересів 
людей з порушеннями спектру аутизму 
та відповідного пристосування довкілля. 

Чотири елементи структурованого 
навчання, які включаються в будь-яку 
освітню програму, такі: фізична структура, 
щоденні розклади, системи роботи, візу-
альна структура й інформація.

При навчанні дітей із РДА значне міс-
це відводиться організації навчального 
процесу:

- фізичного обладнання класної кім-
нати;

- дошки оголошень;
- класні введення.
На перших етапах спілкування з ді-

тьми доцільно використовувати прийом 
тісного контакту, коли береш руку дитини 
і тримаєш її у своїй руці. Можна обводити 
рукою дитини різні предмети, нові для неї 
в шкільному житті, і багаторазово повто-
рювати їхні назви. Відомо, що в аутичних 
дітей деформоване відтворення ознак 
предметів. Знаючи, що таким дітям дуже 
подобається маніпулювати з предметами, 
будувати вертикальні вежі, перекладати 
різні картки з однієї купи в другу, доцільно 
проводити заняття на уточнення та закрі-
плення ознак предметів.

Створення високоорганізованого про-
стору робить довкілля для аутичної 
дитини чітким, впорядкованим та перед-
бачуваним.

У навчальному (класному) приміщенні 
кожна дитина має своє робоче місце (пар-
та і стілець) відповідно з індивідуальними 
особливостями: ростом, станом зору та 
слуху. Рекомендують маркувати парту: 
ім’я дитини, геометрична фігура певного 
кольору, або якийсь певний малюнок 
(знак).

При організації будь-якого виду ціле-
спрямованої діяльності у дітей з аутизмом 
виникає перенапруга нервової системи, 
втомлення, що впливає на зниження 
працездатності, ослаблення уваги і відво-
лікання. Таким чином, педагогу необхідно 
своєчасно чергувати різні види діяльності, 
передбачені режимом, планувати заходи 
фізичної культури (розвиток загальної 
моторики), що забезпечують підвищення 
життєвого тонусу, активності й працез-
датності дітей, а також – формування 
вольових якостей дітей. У режимі дня 
до таких заходів відносяться: щоденна 
ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, 
фізкультпаузи, рухливі ігри під час про-
гулянок, спортивні заходи тощо. 

Для того, щоб така дитина поступово 
могла адаптуватися в освітньому закладі, 
ситуація навчання повинна бути макси-
мально структурована. Ця структурова-
ність (як основа організації певних режим-
них або навчальних моментів) необхідна 
не тільки на уроці, а й на перерві.

Для того, щоб діти з аутизмом швидше 
звикли до нового режиму, рекомендується 
вводити правила поведінки на уроці. Для 
початку, необхідно ввести загальні пра-
вила для всього класу. Для цього треба 
продумати, які правила вводити. Правил 

не повинно бути багато. Це мають бути 
тільки актуальні на даний період часу 
правила. Важливо продумати формулю-
вання кожного правила. Фраза повинна 
бути короткою, всі слова в ній повинні бути 
зрозумілі. Бажано не використовувати 
в формулюваннях частку НЕ. Правило 
повинне показувати „як потрібно себе 
поводити”. І, звичайно ж, це правило має 
спиратися на візуальну підтримку. 

Соціальний розвиток, засвоєння пра-
вил поведінки так само має відбуватися за 
допомогою візуалізованих правил, які для 
дитини з аутизмом набувають значення 
сталого, незмінного, надійного „закону” і 
стають справжньою опорою, орієнтиром 
серед незрозумілого і лякливого навко-
лишнього світу. 

Це правила, пов’язані із засвоєнням 
вимог до учня в школі, наприклад: коли 
триває урок, дитина має бути в класі і не 
виходити, а коли перерва – можна вийти 
з класу. Йде урок – всі бачать картку, де є 
знак заборони – перекреслений малюнок. 
Перерва – відкрито малюнок, за яким 
зрозуміло, що можна вийти – зображено 
вільний рух людини до дверей. 

Такі картки варто використовувати тоді, 
коли у цьому є потреба. 

Візуалізовані правила варто застосову-
вати і тоді, коли є намір привчити дитину з 
розладами аутичного спектра до порядку 
і самодисципліни, наприклад: викладати 
речі з шкільного рюкзака на парту, або 
ставити книгу на поличку. Опора на 
картки з правилами необхідна доти, доки 
дитини не почне всі необхідні дії робити 
самостійно. І це буде означати, що вона 
усвідомила, що, де, коли і як треба робити. 

Візуальна підтримка – це будь-які на-
очні предмети, які сприяють комунікації 
або надають інформацію.

Приклад візуальних правил 

Багатьом дітям з аутизмом необхідно 
знати, що відбувається в даний момент, 
і що буде відбуватися далі. Вони важко 
справляються зі змінами, а несподівані 
події та скасування будь-яких заходів є 
стресогенними для них. Вони відчува-
ють труднощі в самоорганізації і можуть 
переживати надмірне занепокоєння, 
зіткнувшись з невідомим. Дитина, що 
бачить перед собою розпорядок дня в 
школі у вигляді картинок або слів, від-
чуває себе набагато спокійніше, тому що 
починає розуміти і передбачати те, що 
відбуватиметься. Це знижує тривожність 
дітей з аутизмом, підвищує їхню увагу та 
мотивацію, а також перешкоджає розви-
тку залежності від дорослого, позитивно 
впливаючи на становлення довільної 
самостійності дитини.

Так само опрацьовують правила „Спо-
чатку – Потім”. На планшетці можуть бути 
намальовані два слова, під якими розмі-
щують відповідні малюнки, щоб у дитини 
формувалося уявлення про необхідну 
послідовність і передбачення подій.

Картка для засвоєння правила 
„Спочатку – потім” (місця на липучках 
підготовлено для карток, які будуть 
регулювати поведінку і дії дитини)

Засвоєне правило „Спочатку-Потім” 
уможливлює усвідомлення дитиною з 
аутизмом певної послідовності подій, а 
також сприяє прийняттю нею необхідності 
виконати певне завдання задля того, щоб 
потім долучитися до бажаної діяльності. 
Таким чином, візуальні інструменти нада-
ють інформацію, позитивно впливають на 
процес запам’ятання і сприяють організа-
ції мислення.

(Продовження на стор. 6)

ІНКЛЮЗИВНЕ  НАВЧАННЯ

„Роль  структурованого  освітнього  середовища  з  опорою  на  
візуальну  підтримку  в  навчанні  та  вихованні 

аутичної  дитини”
Методичні  рекомендації
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ІНКЛЮЗИВНЕ  НАВЧАННЯ

(Продовж. Поч. на стор. 6)

Найважливішим складником 
організаційно-смислових ресур-
сів є розклад, який оформлюєть-
ся як серія картинок, фотографій, 
піктограм (з надписами або без 
них): Такий розклад містить 
необхідну для дитини інформа-
цію, а саме – які заняття будуть 
проводитися і в якій послідов-
ності. Може бути розклад подій 
на тиждень, розклад одного дня, 
структура одного заняття, алго-
ритм певної дії. Ціль розкладу 
– активізувати дитину до вико-
нання певної послідовності дій. 

Дитина має гарно його бачити. 
За допомогою розкладу можуть 
бути спеціально опрацьовані 
кроки щодо підготовки до на-
вчального дня, до уроку (занят-
тя). Якщо необхідно, складено 
наочну схему організації робочо-
го простору, набору необхідних 
навчальних матеріалів, послі-
довність підготовчих дій. Дитині 
з аутизмом легше подивитися на 
розклад і приготувати потрібні 
предмети до наступного уроку 
(іноді за допомогою супроводу 
педагога, ніж слухати вербаль-
ну інструкцію вчителя про те, 
яким буде наступний урок і що, 
наприклад, треба залишити на 
парті. Асистент вчителя може 
допомогти дитині і на уроці 
– розміткою парти, сторінки, 
наочним зазначенням напряму 
руху, включенням до завдання 
моментів, коли сам навчальний 
матеріал організовує певну дію 
дитини.

Розклад несе в собі не тільки 
організаційні, але й змістовні 
компоненти.

Форматом розкладу може 
бути альбом або папка з файла-
ми, де розміщено у певній послі-
довності малюнки, фотографії, 
піктограми або надписи. 

Візуалізований розклад важ-
ливий для дітей з аутизмом, тому 
що він дає змогу: 

- долати складнощі, пов’язані 
з загальною дезадаптованістю 
дитини з РАС та її нездатністю 
організовувати свій час; 

- розуміти вимоги вчителя;  
- знизити рівень тривожності 

(завдяки передбачуваності по-
дій), а отже, частоту поведінко-
вих проблем; 

- прояснити, який вид ді-
яльності відбувається в певний 
період часу, а також готує дітей 
до можливих змін; 

- зосереджуватися на акту-
альній інформації, виокремлю-
вати важливу інформацію від 
несуттєвої; 

- самостійно перейти дитині 
від одного виду діяльності до 
іншого, з однієї зони в іншу, по-
відомляючи, куди їй необхідно 
прямувати після закінчення 
певної роботи. 

Використовувати розклад 
варто в усіх приміщеннях на-
вчального закладу, при цьому 
кожен з педагогів привчає аутич-
ну дитину зважати на розклад і 
поступово керуватися його орі-
єнтирами. Зважаючи на таке ба-
зове порушення аутизму як брак 
соціальних функцій, у кожному 
розкладі мають бути завдання 
на прояви тих чи інших форм 
соціальної взаємодії (наприклад: 
звернутися з проханням до до-
рослої людини, щоб отримати 

необхідний маркер, або показати 
завершену роботу вихователю, 
вчителю, мамі для схвалення 
ними). З набуттям дітьми більшої 
самостійності, рівень структуру-
вання простору варто поступово 
знижувати. 

Формат подання всієї пізна-
вальної та навчальної інформа-
ції для дитини з аутизмом теж 
треба здійснювати з опорою 
на візуальну підтримку. Так, на 
перших порах перед самою ди-
тиною має знаходитися аркуш, 
на якому представлено за допо-
могою продуманих позначок (фо-
тографій, піктограм, малюнків, 
слів) послідовні операції, з яких 
складається завдання. Завдання 
для тих дітей, хто читає, варто 
дублювати і давати у графічному 
вигляді, а не тільки на словах, як 
для інших дітей. 

Якщо в процесі роботи вчи-
тель (вихователь) стикається 
з необхідністю внесення змін у 
розклад, він має передбачати за-
здалегідь і завжди мати при собі 
підготовлені картки, картинки або 
фотографії, які символізувати-
муть подібні зміни.

На уроці варто не просто ви-
користовувати візуальні підказки 
(картки, схеми, або графіки), але 
й навчити дітей самостійно ними 
користуватися. Так як серед ді-
тей з розладами аутичного спек-
тра часто зустрічаються такі, чиє 
розуміння прочитаного тексту 
на порядок вище, ніж розуміння 
усної інформації, необхідно ви-
користовувати письмову інструк-
цію, дублюючи її на дошці або на 
індивідуальній картці.

Труднощі розуміння мовлення 
й утримання інструкції обумов-
люють необхідність поетапного 
роз’яснення завдання з опорою 
на візуальні стимули. Після про-
читання складного завдання, 
вчителю необхідно:

- розділити завдання на етапи;
- прописати на дошці або 

картці алгоритм діяльності;
- дати інструкцію до виконан-

ня етапу у спрощеному вигляді.
Для кращого розуміння прочи-

таного необхідне додаткове ви-
ділення ключових слів у питанні, 
завданні, інструкції. Так, дитині 
важливо чітко усвідомлювати, 
що вона має дізнатися з про-
читаного тексту, на що звернути 
увагу, при цьому доцільно по-
ступово навчити самостійно 
виокремлювати (олівцем, спе-
ціальною позначкою) важливу 
інформацію в параграфі.

Послідовність операцій теж 
повинна бути представлена 
дитині наочно, у вигляді схеми 
або піктограми. Важливо, щоб 
педагог допоміг дитині виконати 
нове завдання і створити у неї 
враження успіху, переконання, 
що це вона вже може робити. 
Лише після цього починається 
навчання умінню як  вдоскона-
ленню того, що дитина вже може 
робити.

Іншим способом є схема ро-
боти, яка допомагає учням ор-
ганізувати кожен певний вид 
діяльності, яким вони займа-
ються. Схеми роботи особливо 
важливі, якщо ті, що вчаться, з 
порушеннями спектру аутизму 
повинні навчитися працювати 
без допомоги дорослих або пря-
мого нагляду.

Схеми роботи можуть також 

використовуватися для полег-
шення групових і парних видів 
навчальної діяльності.

Індивідуальні схеми роботи 
несуть учням чотири види ін-
формації:

1. Яку роботу вони повинні 
зробити.

2. Як багато роботи (або скіль-
ки завдань) потрібно зробити за 
певний час.

3. Як визначити, наскільки 
вони просуваються у своїй роботі 
і коли закінчують.

4. Що відбувається після за-
вершення роботи.

Схеми роботи представлені 
візуально на зрозумілому для 
кожного учня рівні і застосову-
ються регулярно до тих пір, поки 
учні не почнуть використовувати 
їх самостійно у всілякій обста-
новці.

Написана схема роботи може 
бути корисною для учнів, що 
уміють читати і розуміють пись-
мову мову, при цьому кожне 
завдання має бути чітко по-
значене. Учень знатиме, що 
робити, орієнтуючись по тому, 
що написане в системі роботи 
і відповідає позначенням в його 
роботі. Він знатиме обсяг роботи 
по кількості пунктів, записаних 
у схемі роботи для певного пе-
ріоду часу. Він також знатиме, 
що завдання виконане, коли 
кожна письмова вказівка буде 
виконана і викреслена. Також 
там знаходитиметься письмове 
пояснення того, що станеться 
після виконання завдання.

Письмові схеми роботи вико-
ристовують для учнів, які можуть 
читати і розуміти мову; картинки, 
символи, числа, кольори або 
предмети можуть передавати 
ту ж інформацію для дітей, які 
не читають.

Учні такого рівня можуть мати 
схеми роботи, що складаються 
з різних кольорів, розташованих 
на аркуші зверху вниз. Кожен 
колір відповідатиме кольору, 
яким позначено завдання. Учні 
знати-муть, яке завдання вико-
нувати, зіставляючи кольори в 
схемі роботи з роботою, позна-
ченою таким же кольором. Також 
він знатиме, скільки зроблено по 
кількості кольорових кіл від верху 
аркуша донизу. Якщо там буде 
три круги, це означатиме, що 
потрібно виконати три завдання 
за час роботи. Учні також зна-
тимуть, що робота завершена, 
коли всі три кола витягуватимуть 
з схеми роботи.

Результатом для учнів після 
успішно завершеного завдання 
може бути картинка внизу схеми 
роботи, яка вказує, що робити 
далі. Картинка може показувати 
роботу за комп’ютером або об-
ласть в класі для малювання, 
і дитя знатиме, куди йому йти 
після закінчення роботи.

Схеми роботи допомагають 
організувати специфічні види 
роботи. Вони забезпечують 
зрозумілий, організований й 
ефективний спосіб виконання 
певних завдань.

Таким чином, використання 
візуальної підтримки дає змогу 
дитині передбачати все, що 
відбувається у навколишньому 
середовищі; рівень стресу і не-
доречної поведінки у неї пони-
жується, а здатність до адаптації 
підвищується.

У повсякденному житті, пере-
буваючи у дошкільному закладі, 
з батьками, аутична дитина, так 
як і звичайна, мимоволі звертає 
увагу на назви продуктів, ма-
газинів, мультфільмів, реклам. 
Коли ж ми починаємо знайомити 
дитину з буквами алфавіту, деякі 
діти вже знають назви і написан-
ня окремих букв.

Але при схильності до стерео-
типів і аутостимуляцій дитина з 
аутизмом відтворює лише зна-
чущий для неї набір літер (імена, 
реклами), оскільки ці діти мають 
добре розвинену зорову пам’ять. 
Спроба привернути увагу дитини 
до вивчення нових букв з допо-
могою букваря як правило викли-
кає у дитини тривожність, страх, 
відмову вивчати букви.

Традиційний буквар охоплює 
достатньо велике коло пізна-
вальних тем, зрозумілих і цікавих 
звичайній дитині (овочі, фрукти, 
посуд, тварини і т.ін.). Проте 
навіть при вдалому поєднанні 
мовленнєвого і наочного мате- 
ріалу буквар не завжди зацікав-
лює аутичну дитину.

Оскільки розвиток мовлення 
аутичної дитини залежить від 
оволодіння читанням, то зверне-
мо увагу на те, як же навчити ау-
тичну дитину читати. Найкращим 
методом для аутичної дитини є 
методика глобального читання.

Навчання глобальному читан-
ню дозволяє розвивати імпре-
сивне мовлення і мислення дити-
ни до оволодіння вимовлянням. 
Глобальне читання розвиває 
зорову увагу і пам’ять.

Сутність глобального читання 
полягає в тому, що дитина може 
навчитися впізнавати написані 
слова цілком, не вичленовую-
чи окремих букв. Для того на 
картонних картках друкованими 
буквами пишуться слова. При 
цьому слід використовувати 
картон білого кольору, а шрифт 
чорний. Висота букв – від 2 до 5 
сантиметрів.

При навчанні глобальному 
читанню необхідно пропонувати 
відомі дитині предмети, дії, яви-
ща. Вводити даний тип читання 
можна не раніше, ніж учень змо-
же співвіднести предмет і його 
зображення, підбирати парні 
предмети або картинки. На пер-
ших етапах можна пропонувати 
такі види робіт:

1. Читання енграм (імена 
близьких, клички домашніх тва-
рин). Зручно використовувати 
сімейний фотоальбом як дидак-
тичний матеріал, забезпечивши 
його відповідними друкованими 
надписами. На окремих картках 
надписи дублюються. Дити-
на вчиться підбирати однакові 
слова, потім надписи до фото-
карточок або малюнків в аль-
бомі закриваються. Від учнів 
вимагається по пам’яті «взнати» 
необхідний надпис на картці і по-
класти його до малюнка. Закрите 
слово відкривається і співстав-
ляється з вибраним надписом.

2. Читання слів. Підбирають-
ся картинки за всіма основними 
лексичними темами (іграшки, 
посуд, меблі, транспорт, домашні 
і дикі тварини, птахи, комахи, 
овочі, фрукти, одяг, продукти, кві-
ти) і забезпечуються надписами. 
Добре почати з теми „Іграшки”. 
Спочатку беремо дві таблички 
з різними за написанням слова-

ми, наприклад „лялька” і „м’яч”. 
Не можна брати слова, схожі за 
написанням, наприклад „Маша”, 
„машина”. Таблички до іграшок 
або до картинок ми починаємо 
підкладати самі, кажучи, що 
на них написано. Потім пропо-
нуємо дитині покласти таблич-
ку до потрібного зображення 
або іграшки самостійно. Після 
запам’ятовування двох табличок 
починаємо поступово додавати 
наступні. Порядок введення но-
вих лексичних тем довільний, так 
як в основному ми орієнтуємося 
на інтереси дитини. 

Розуміння письмових ін-
струкцій. Складаються речення, 
у яких використовуються різні 
іменники і одне й те ж дієслово. 

Тематика:
- Схема тіла („Покажи ніс”, 

„Покажи очі”, „Покажи руки” і т.д. 
− тут зручно працювати перед 
дзеркалом);

- План кімнати („Підійди до 
дверей”, „Підійди до вікна”, „Піді-
йди до шафи” і т. д.).

3. Читання речень. Склада-
ються речення до серії сюжетних 
картинок, на яких одна діюча 
особа виконує різні дії.

Методика зорієнтована, біль-
шою мірою, на моментальне 
зорове сприйняття і мимовільне 
зорове запам’ятовування, яке 
достатньо розвинуте у дітей з 
аутизмом. Дитина запам’ятовує 
слово як цілісне зображення, 
більше того, вона запам’ятовує і 
графічний малюнок букв.

Коли використовуємо „гло-
бальне читання”, важливо сфор-
мувати у дитини певну послідов-
ність дій: 

1) вибрати з ряду картинок ту, 
яку називає дорослий;

2) правильно підкласти до 
картинки слово, яке її позначає;

3) рукою, складеною в показо-
вому жесті, показати на картинку 
і на слово і прочитати його;

4) забрати картинку і слово 
у конверт. 

Глобальне читання дозволяє 
з’ясувати, наскільки невербаль-
на дитина розуміє звернене 
мовлення, дозволяє їй подолати 
негативне ставлення до занять, 
дає впевненість у собі.

Таким чином, у процесі на-
вчання та виховання дітей з 
аутизмом спеціально організова-
не, раціонально структуроване 
освітнє середовище виступає, 
по-перше, як джерело різно-
манітного культурного досвіду 
й умов, що забезпечують його 
успішне присвоєння, а по-друге, 
– як один з провідних засобів 
профілактики небажаних на-
слідків впливу розладів розвитку 
на життєдіяльність дитини та 
забезпечення корекційно-педа-
гогічного ефекту. 

Учителю важливо пам’ятати, 
що весь навчальний матеріал 
для дитини з аутизмом має під-
кріплюватися візуальним рядом, 
що відображає чіткий алгоритм 
дій, а так само – виконанням 
практичних завдань. Так, ві-
зуальні інструменти надають 
інформацію, позитивно вплива-
ють на процес запам’ятовування 
і сприяють організації мислення.

Оксана Гаяш,
к.п.н., методист кабінету
дошкільної, початкової та 
інклюзивної освіти ЗІППО
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На вулиці тепліше з кож-
ним днем, і зовсім не за 
горами сезон відпочин-

ку на природі, де укуси комах 
– звична справа. Крім того, ті 
ж комахи почнуть з’являтися 
і в наших будинках. Як же за-
хистити від них малечу? Що 
робити, якщо дитину все ж таки 
вкусила комаха? 

Укуси комах у дітей зустрі-
чаються в теплий період року 
і в основному протікають без 
ускладнень у вигляді місцевих 
реакцій. Але є діти, у яких після 
укусів розвиваються токсичні 
або алергічні стани, що потре-
бують невідкладної допомоги. 
Часто відзначаються алергічні 
реакції на укуси бджіл, ос, 
рідше на укуси комарів, мух, 
мурах, бліх, кліщів та ін.

Комарі — найпоширеніші 
кровоссальні комахи нашої 
смуги. Між тим, комарі — не 
тільки неприємні кровососи, 
але і небезпечні переносники 
інфекції.

Розглянемо дії, які потрібно 
виконати, коли вас або вашу 
дитину вже вкусили комахи.

1. Якщо вкусив комар, то 
потрібно прикласти холодний 
компрес. Він зменшить свер-
біж.

2. Щоб не свербіло місце 
укусу, необхідно до нього при-

кладати содову кашку через 
кожні 40 хвилин.

3. Можна змастити місце 
укусу зеленкою. Вона зупинить 
інфікування мікроранки.

4. При множинних укусах у 
дитини можна дати таблетку 
антигістамінного засобу вну-
трішньо, і зовнішньо нанести 
противоалергенні мазі.

5. Можна змащувати смета-
ною або кефіром. Шкоди такий 
засіб точно не принесе, а про 
користь ви зможете судити 
самі.

6. Народна медицина за-
кликає прикладати до хворого 
місця лист подорожника.

Укус мошки більш підступ-
ний – він не відчувається відра-
зу, адже в слині цієї комахи міс-
титься анестетик, який замо-
рожує вкушене місце. І тільки 
через деякий час з’являється 
неприємний свербіж і почерво-
ніння, причому мук такий укус 
приносить набагато більше, 
ніж аналогічний напад комара.

Щоб полегшити страждан-
ня дитини при укусах комах, 
треба:

1. Прикласти до місця укусу 
холодну примочку, щоб зупини-
ти набрякання, почервоніння і 
свербіж.

2. Дитині не можна дозво-
ляти розчісувати укус. Адже 

так вона може занести в кров 
інфекцію.

3. Свербіж і занепокоєння 
знімають ті ж методи, які ви-
користовуються при комариних 
укусах.

Симптоми укусів комах мо-
жуть відрізнятися у різних діток 
і залежать від ступеня алер-
гічної реакції на кожну окрему 
комаху.

Можливі симптоми від укусу 
комахи: 

1. Незначна реакція на шкірі 
з можливим болючим свербін-
ням У тому місці, де вкусила 
комаха;

2. Набряклість і почерво-
ніння в радіусі більше 5 см від 
місця укусу – така реакція про-
являється у небагатьох дітей;

3. У одиниць дітей і до-
рослих реакція може бути 
агресивною (анафілаксія): 
кропив’янка, свербіж, спазми 
в животі, кашель, задишка, 
утруднене дихання, набря-
клість, задуха, непритомність. 
Якщо у вашої дитини почина-
ють набрякати губи або язик, 
починає утруднятися дихання, 
негайно зверніться за медич-
ною допомогою.

Покажіть дитину лікарю, 
якщо: 

1. У неї з’явилися алергічні 
реакції в інших місцях (напри-
клад, кропив’янка або утрудне-
не дихання);

2. Дитині було дуже боляче, 
коли її вкусили, і біль не вщу-

хає протягом декількох годин;
3. Якщо свербіж або набря-

клість посилилися протягом 
24 годин.

Якщо у вашого малюка 
раніше проявлялись сильні 
алергічні реакції на укуси ко-
мах, доктор міг прописати вам 
щось для таких випадків – ці 
препарати необхідно завжди 
носити з собою. Також ви по- 
винні сповістити про це всіх, 
хто доглядає за дитиною, поки 
вас немає поруч.

Превентивні заходи під час 
відпочинку на природі: 

- Тримайте їжу накритою, а 
все, що впало або розлилося, 
прибирайте відразу;

- Надягайте на дитину шта-
ни і одяг з довгим рукавом із 
щільними манжетами на кис-
тях і щиколотках;

- Тримайтеся подалі від во-
дойм зі стоячою водою;

- Користуйтеся спеціаль-
ними засобами проти комах, 
комарів, дотримуючись всіх 
вказівок виробника;

- Якщо дитина маленька, 
наносіть цей засіб на одяг, а 
не на шкіру малюка;

- Якщо цей засіб нанесений 
на шкіру дитини, наносіть 
його повторно після купання 
і активних ігор, у процесі яких 
дитина пітніє.

А.С. Треніна,
методист обласного

методичного кабінету
НМЦ ЦЗ та БЖД

Закарпатської області

Серед розмаїття варіантів проведен-
ня дозвілля влітку велика кількість 
людей обирає відпочинок поблизу 

води на річках, озерах, ставках та інших 
водоймах.

Купання та плавання – це хороший, 
корисний і активний відпочинок, який 
сприяє зміцненню організму, підвищує його 
опірність до шкідливих впливів навколиш-
нього середовища, запобігає простудним 
захворюванням.

Вода приносить багато задоволення 
людям дисциплінованим, обачливим, але 
вона може завдати багато прикрих непри-
ємностей тим, хто не дотримується правил 
безпечної поведінки на воді. Сумно, однак 
зі стартом купального сезону розпочинає 
свій відлік і сумна статистика потопельни-
ків. Випадки різні, але наслідки жахливі 
– гинуть люди. 

Щоб уникнути нещасних випадків на 
воді та попередити травматизм під час 
купання, нагадуємо основні правила по-
ведінки:

1. Відпочинок на воді (купання, катання 
на човнах) повинен бути тільки у спеці-
ально відведених місцевими органами 
виконавчої влади та обладнаних для цього 
місцях.

2. Безпечніше відпочивати на воді у 
світлу частину доби.

3. Купатися дозволяється в спокійну 
безвітряну погоду при швидкості вітру до             
10 м/сек, температурі води не нижче +18° 
С, повітря – не нижче +24° С.

4. Перед купанням рекомендується про-
йти огляд лікаря.

5. Після прийняття їжі купатися можна 
не раніше, ніж через 1,5-2 години.

6. Заходити у воду необхідно повільно, 
дозволяючи тілу адаптуватися до зміни 
температури повітря та води.

7. У воді варто знаходитись не більше 
15-20 хвилин.

8. Після купання не рекомендується 
приймати сонячні ванни, краще відпочити 
в тіні.

9. Не рекомендується купатися по-

одинці біля крутих, стрімчастих і зарослих 
густою рослинністю берегів.

10. Перш ніж стрибати у воду, переко-
найтесь в безпеці дна і достатній глибині 
водоймища.

11. Пірнати можна лише там, де є для 
цього достатня глибина, прозора вода, 
рівне дно.

12. Кататися на човні (малому плавза-
собі) дозволяється тільки після отримання 
дозволу та реєстрації у чергового човнової 
станції.

Під час купання не слід робити зайвих 
рухів, не можна тримати свої м’язи у по-
стійній напрузі, не треба порушувати ритм 
дихання, перевтомлювати себе, брати 
участь у великих запливах без попередніх 
тренувань та дозволу лікаря.

На воді забороняється:
1. Купатися в місцях, які не визначені та 

не обладнані для купання людей.
2. Заходити у водойми зі швидкою 

течією.
3. Залазити на попереджувальні знаки, 

буї, бакени та ін.
4. Стрибати у воду з човнів, катерів, 

споруджень, не призначених для цього, 
дерев, високих берегів у місцях, де невідо-
мі глибина та стан дна.

5. Використовувати для плавання такі 
небезпечні засоби: дошки, колоди, камери 
від автомобільних шин, надувні матраци 
та інше знаряддя, не передбачене для 
плавання.

6. Купатися в нетверезому стані, вжива-
ти спиртні напої під час купання. 

7. Засмічувати воду і берег (кидати 
пляшки, банки, побутове сміття і т.ін.), 
прати білизну й одяг у місцях, відведених 
для купання.

8. Підпливати близько до плавзасобів, 
які пропливають неподалік від місць ку-
пання.

9. Запливати далеко, особливо за буї.

10. Допускати у воді грубі ігри, які 
пов’язані з обмеженням руху рук і ніг.

11. Подавати помилкові сигнали не-
безпеки.

12. Заходити глибше, ніж по пояс, осо-
бам, які не вміють плавати.

13. Купатися дітям без нагляду дорос-
лих.

Що робити, коли поруч тоне людина?
Основне правило під час рятування 

потопаючого – діяти обдумано, спокійно і 
швидко. Не завжди самому треба підлива-
ти до постраждалого. Іноді, коли нещасний 
випадок трапився недалеко від берега, 
краще використовувати рятувальні засоби: 
круг, дошку, мотузку, кінець Александрова 
тощо.

Якщо цього зробити неможливо, а ви 
добре плаваєте, підпливіть до потерпілого 
зі спини і транспортуйте його до берега.

Алгоритм надання допомоги потопель-
нику:

1. Видаліть воду із дихальних шляхів.
2. Очистіть ротову порожнину від піску, 

мулу, перевірте наявність вставних щелеп.
3. Якщо людина ще не опритомніла, тре-

ба зробити штучне дихання, а при зупинці 
серця – непрямий масаж.

4. Викличте швидку медичну допомогу 
за номером 103. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 
Якщо ви будете уважними та обережни-

ми і будете дотримуватися вказаних вище 
правил, відпочинок на воді принесе вам 
лише радість та задоволення.

Будьте обережними, не нехтуйте прави-
лами поведінки на воді!

  Н.В. Груник,
методист обласного методичного 

кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД
Закарпатської області

Фахівці цивільного захисту рекомендують…

УКУСИ  КОМАХ,  КОМАРІВ  ТА  МОШОК: 
ЩО  ПОТРІБНО  ЗНАТИ?

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ВОДІ ПІД ЧАС ВІДПОЧИНКУ


