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3 жовтня в м. Ужгороді розпочав роботу 
четвертий науково-практичний семінар „Гро-
мадянське суспільство та громадянство”, 
котрий триватиме до 7 жовтня, у рамках 
міжнародного українсько-словацького про-
екту „Інноваційні методи в освіті для під-
тримки партнерства – InovEduc”. Проект ре-
алізується Пан’європейським університетом 
(Paneurópska vysoká škola, Братислава, Сло-
вацька Республіка) спільно з Закарпатським 
інститутом післядипломної педагогічної освіти 
в рамках програми „SK08 Транскордонне спів-
робітництво”, яка фінансується Норвезьким 
фінансовим механізмом та урядом Словаць-
кої Республіки. Окрім ЗІППО організаторами 
семінару є громадські організації – партнери 
проекту: Центр європейської політики (СЕР, 
Словаччина) та Агенція досліджень регіональ-
ного соціуму „Карпатія” (Україна). 

Привітала словацьких гостей на гостинній 
закарпатській землі Тетяна Палько, директор 
Закарпатського ІППО. Наголосила, що у двох 
сусідніх народностей багато спільного у культу-
рі, традиціях, звичаях та обрядах, що власне і 
спонукало організаторів до реалізації спільних 
освітянських напрацювань. Побажала учасни-
кам пізнати Закарпаття у наймальовничіших 
тонах, а також позитиву та творчого натхнення. 

Проект покликаний, перш за все, стерти 
кордони та межі між країнами-сусідами, педа-
гогічні працівники яких вивчають особливості 
унікальних пам’яток Словаччини і Закарпаття, 
втілюючи розроблені матеріали у 3D моделі 
пам’яток історії, наголосив Каміл Сладек, ЦЕП, 
м. Братислава. 

У роботі семінару беруть участь по 10 
педагогічних працівників загальноосвітніх на-
вчальних закладів Закарпаття та Східної Сло-
ваччини, а також представники Закарпатського 
інституту післядипломної педагогічної освіти, 
Кошицького та Пряшівського педагогічних ме-
тодичних центрів (Словаччина).

Учасники проекту відвідають Невицький 
замок, Ужанський національний природній 
парк, дерев’яну церкву у с. Кострино та Свя-
то-Покровський чоловічий монастир, де озна-
йомляться з архітектурними та історичними 
особливостями автентичних пам’яток Закар-
патського краю.

Педагоги продовжать працювати над підго-
товкою робочих зошитів та методичних листів з 
історії та культури Словаччини та Закарпаття, 
подальшого їх упровадження у навчально-ви-
ховний процес.

Міжнародний українсько-словацький 
проект „Інноваційні методи в освіті для 

підтримки партнерства – InovEduc”

З 25 до 27 жовтня у Київському Палаці дітей та 
юнацтва проходив Сьомий міжнародний форум 
„Інноватика в сучасній освіті”, де свої здобутки 

та досягнення презентували навчальні заклади різ-
них рівнів із усіх регіонів країни, наукові установи, 
методичні центри, регіональні органи управління 
освітою, видавництва, міжнародні наукові установи, 
представництва, що забезпечують галузь освіти за-
собами навчання.

Організатори виставки – компанія „Виставковий 
Світ” за підтримки та участі Міністерства освіти і 
науки України, Національної академії педагогічних 
наук України.

Привітання учасникам, організаторам і гостям 
надіслали Голова Верховної Ради України Андрій 
Парубій, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, 
Президент Національної академії педагогічних наук 
України Василь Кремень.

Науково-педагогічні працівники Закарпатського 
інституту післядипломної педагогічної освіти предста-
вили напрацювання з дослідно-експериментальної та 
проектної роботи закладу, науково-методичні й творчі 
розробки, навчально-методичну літературу. 

Під час форуму біля стенду Закарпатського ІППО 

зав’язалася жвава дискусія, участь у якій взяли Пре-
зидент Національної академії педагогічних наук Укра-
їни Василь Кремень, наукові працівники та педагоги 
освітніх установ України та зарубіжжя.

У рамках освітянського форуму 26 жовтня відбула-
ся наукова конференція Закарпатського ІППО „Реалії 
та перспективи євроінтеграційного розвитку післяди-
пломної педагогічної освіти Закарпатської області”.

За підсумками Сьомого міжнародного форуму 
„Інноватика в сучасній освіті” Закарпатський інститут 
післядипломної педагогічної освіти, Ужгородська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим 
вивченням іноземних мов Ужгородської міської ради 
Закарпатської області та класична гімназія Ужгород-
ської міської ради Закарпатської області нагороджені 
золотими медалями.

Представники Закарпатського ІППО в рамках ви-
ставки взяли участь у роботі конференцій, круглих 
столів, семінарів, організованих провідними наукови-
ми інституціями Міністерства освіти і науки України, 
Національної академії педагогічних наук України, 
обласними інститутами післядипломної педагогічної 
освіти, педагогічними вищими навчальними закла-
дами.

Закарпатські освітяни – учасники освітнього форуму

Відповідно до програми спільного проекту Британ-
ської Ради та Міністерства освіти і науки України 
«Післядипломна педагогічна освіта вчителів 

іноземних мов» 17– 22 жовтня 2016 року проведено 
чергову зустріч-семінар членів робочої групи. Мета 
зустрічі – адаптація Рамки безперервного професійного 
вдосконалення вчителів до кваліфікаційних рівнів фа-
хівців усіх предметів. У семінарі взяли участь директор 
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 
освіти Тетяна Палько, директор Чернівецької загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 40 Георгій Куриш, мето-

дисти англійської мови Тернопільського обласного кому-
нального інституту післядипломної педагогічної освіти 
Лідія Уруська, Черкаського інституту післядипломної 
освіти педагогічних працівників Тетяна Пахомова, Ін-
ституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області Світлана Куриш, методист французької мови 
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 
освіти Олеся Рацюк, методист німецької мови Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 
Наталія Блажевська, менеджер проектів Британської 
Ради  Вікторія Іваніщева та секретар Українського від-
ділення Міжнародної асоціації учителів англійської мови 
як іноземної, незалежний експерт Олександр Шаленко.  

Робоча група доопрацювала рамковий документ, 
який визначає основні напрями професійного розвитку 
вчителів. Рамка пропонує дескриптори та показники 
професійної діяльності вчителів всіх кваліфікаційних 
категорій. Новизна документа полягає у тому, що він є 
об’єктивним, прозорим та універсальним інструментом 
для аналізу власного вчительського досвіду, планування 
фахового удосконалення, атестації та подальшої сер-
тифікації учителя.

Напрацьовані результати були представлені за-
ступнику Міністра освіти і науки України Павлу Хобзею, 
головному спеціалісту Міністерства Оксані Коваленко, 
менеджеру програм з англійської мови Британської 
Ради в Україні Саймону Етертону. 

Шлях професійного розвитку українського вчителя



Згідно з програмою структурно-ча-
сова модель семінару складалася 
з модулів:

- презентаційного;
- науково-методичного;
- практичного;
- рефлексійного.
Практичний модуль семінару вклю-

чав у себе методичну майстерню та 
майстер-класи. 

Відкрив науково-практичний семінар 
ректор комунального вищого навчаль-
ного закладу „Вінницька академія непе-
рервної освіти”, доктор історичних наук, 
професор Степан Дровозюк. У своєму 
вітальному слові він наголосив на зна-
чимості математики серед усіх наук. 
Вказав на особистісний та загальнодер-
жавний аспекти вивчення математики. 
Перед суспільством стоїть важливе 
завдання: як навчити математики? 
Однозначно, що для цього потрібно в 
першу чергу формувати стійку культуру 
математики. Степан Іванович побажав 
усім учасникам семінару плідної роботи. 

У презентаційному модулі з пріори-
тетними напрямами розвитку освіти 
на Вінниччині присутніх ознайомив за-
ступник директора департаменту освіти 
і науки Вінницької обласної державної 
адміністрації Олена Чорна.

Головний спеціаліст відділу змісту 
освіти, мовної політики та освіти націо-
нальних меншин департаменту загаль-
ної середньої освіти та дошкільної освіти 
Міністерства освіти і науки України 
Богдан Кудренко разом зі співдоповіда-
чем старшим науковим співробітником 
відділу загальної середньої освіти і під-
готовки вчителів Державної установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» 
Міністерства освіти і науки України 
Андрієм Паньковим довели до відома 
учасників семінару питання науково-
методичного забезпечення навчального 
предмета „Математика” у загально-
освітніх навчальних закладах. Богдан 
Віталійович наголосив на тому, що у 
зв’язку зі змінами програм початкової 
школи програми для 5-9 класів пере-
глядатимуться. Також він звернув увагу 
присутніх на те, що у 2017-2018 роках на 
Україні проводитиметься моніторингове 
дослідження PISA. Очікується методич-
не підкріплення предмета „Математика”. 
Андрій Вікторович охарактеризував осо-
бливості підручників для старшої школи. 

З підсумками проведення Всеукраїн-
ського конкурсу „Учитель року – 2016” у 
номінації „Математика” учасників семі-
нару ознайомила Наталія Бєлоглазова, 
методист вищої категорії сектору органі-
зації заходів Державної наукової устано-
ви „Інститут модернізації змісту освіти” 
Міністерства освіти і науки України. Вона 
донесла до відома присутніх, що учасни-
ки конкурсу мали шість випробовувань, 
про результати яких можна дізнатися на 
сайті. Наталія Валентинівна у своєму 
виступі окреслила значущість кожного з 
випробовувань. Зокрема, вона наголо-
сила увагу на тому, що інтернет-ресурси 
були показником орієнтації вчителя у но-
вовведеннях, в інформаційному суспіль-
стві. Відданість своїй професії учасники 
конкурсу продемонстрували при про-
веденні майстер-класу. Н. Бєлоглазова 
вказала, що при проведенні наступного 
конкурсу очікується залучення до май-
стер-класу студентів математичних 
факультетів. При написанні контрольної 
роботи на 45 хвилин учасникам пропо-
нувалися тестові завдання: з фаху – 30 
завдань, з педагогіки та психології по 5 
вправ. Отже, на виконання одного за-
вдання припало 1,5 хвилини. Володіння 
ІКТ оцінювалося всього у 5 балів. При 
проведенні відкритих уроків та захисті 
навчальних проектів в учасників спосте-
рігалися проблеми зі систематизацією та 
узагальненням навчального матеріалу. 

Також Наталія Валентинівна зауважила, 
що домашні заготовки не потрібні, що 
блог не буде оцінюватися, а натомість 
введеться експертиза підручників. 

У своєму філософському виступі 
„Математика: від освіти до науки, від 
науки до освіти” Микола Працьовитий, 
голова журі „Учитель року – 2016” 
у номінації „Математика”, директор 
фізико-математичного інституту На-
ціонального педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова, доктор фізико-
математичних наук, професор проголо-
сив наступне:

- важливо при викладанні математики 
сформувати правильне цілісне уявлення 
про науку математику;

- має бути ґрунтовніша мотиваційна 
основа учня до вивчення предмета;

- методичне забезпечення на сьо-
годнішній день налічує велику кількість 

підручників, а має бути єдиний підручник 
з додатковими посібникам і книгами для 
читання;

- лінія відношень у діючих підручниках 
неякісна;

- потрібно розробити якісні посібники і 
методичні рекомендації, в яких повинна 
міститися наукова новизна;

- у математики два крила: чиста і при-
кладна математика.

Насамкінець М. Працьовитий заува-
жив, що для вдалого науково-методич-
ного забезпечення предмета „Математи-
ка” потрібна тісна співпраця методиста, 
науковця і вчителя.

Учасники науково-практичного се-
мінару також мали можливість у пре-
зентаційному модулі ознайомитися з 
наступними питаннями:

- „Блог учителя: необхідність чи 
модна тенденція” – Інна Бєлінська, 
член журі, старший викладач кафедри 
природничо-математичної освіти кому-
нального закладу Львівської обласної 
ради „Львіський обласний інститут після-
дипломної педагогічної освіти”;

- „Сучасні проблеми формування 
методичних компетентностей вчителя 
математики” – Ольга Матяш, завідувач 
кафедри алгебри і методики навчання 
математики Вінницького державно-
го педагогічного університету імені 
М.Коцюбинського, доктор педагогічних 
наук, професор кафедри;

- „Математична складова фахової 
компетентності вчителя” – Людмила 
Ізюмченко, член журі, доцент кафедри 
математики Кіровоградського держав-
ного педагогічного університету імені 
В.Винниченка, кандидат фізико-мате-
матичних наук.

Науково-методичний модуль містив 
дві складові: теоретичну та з досвіду 
роботи. 

Учасники семінару в рамках цього 

модуля ознайомилися з баченням 
мотивації навчальної діяльності учнів 
у класах із поглибленим вивченням 
математики лауреата Всеукраїнського 
конкурсу „Учитель року – 2016”, учителя 
математики Технічного ліцею м.Києва 
Алли Даніленко. З деякими особливос-
тями підготовки учнів до математичних 
олімпіад присутніх проінформував 
Олексій Панасенко, заступник декана 
з наукової роботи факультету матема-
тики, фізики і технологій Вінницького 
державного педагогічного університету 
імені М.Коцюбинського, кандидат фізи-
ко-математичних наук, доцент кафедри 
алгебри і методики навчання математи-
ки. Про аспекти на шляху інтеграції до 
європейського та світового освітнього 
простору розказала Тетяна Збожинська,  
заслужений вчитель України, відмінник 
освіти України, Соросівський вчитель, 

Член адміністра-
тивної ради між-
народного коміте-
ту математичних 
змагань, учитель 
математики, учи-
тель-методист.

Надія Салта-
новська, модера-
тор усіх складових 
семінару, завід-
увач лабораторії 

математики КВНЗ „Вінницька академія 
неперервної освіти”, доцент кафедри 
екології, природничих та математичних 
наук, кандидат педагогічних наук, відмін-
ник освіти України ознайомила учасників 
семінару з науково-методичним супро-
водом викладання математики.

Після обідньої перерви учасникам 
семінару на базі закладу „Фізико-мате-
матична гімназія №17 Вінницької міської 
ради” демонструвалися напрацювання 
з наступних питань:

- створення інформаційно-освітнього 
середовища як форми організації на-
вчально-виховного процесу загально-
освітнього навчального закладу;

- єдиний освітній веб-простір Вінниць-
кої області – проект лабораторії інфор-
маційних та комунікаційних технологій;

- проведення Всеукраїнської комп-
лексної олімпіади з математики, фізики 
й інформатики „Турнір чемпіонів”;

- підготовка учнів до математичних 
змагань.

 На практичному модулі учасники се-
мінару знайомилися з досвідами роботи 
колег та учасників конкурсу (2007, 2010, 
2016 роки). Ось перелік тем доповіда-
ючих на вибір присутніх:

- з досвіду організації і проведення 
шкільного методичного об’єднання вчи-
телів математики;

- комп’ютерна підтримка викладання 
математики;

- формування евристичної культури 
старшокласників у процесі навчання 
математики;

- розвиток творчого мислення засо-
бами математики;

- використання мнемотехніки на уро-
ках математики. Участь у Всеукраїнсько-
му експерименті „Освітня мнемотехніка”;

- інтернет спільнота вчителів матема-
тики м.Вінниці;

- проектна діяльність – один зі шляхів 
підвищення якості математичної ком-
петентності учнів загальноосвітнього 
навчального закладу;

- методика підготовки старшоклас-
ників до зовнішнього незалежного оці-
нювання;

- використання хмарного сервісу в 
навчально-виховному процесі;

- використання елементів хмарного 
сервісу на уроках математики;

- використання засобів робототехніки 
при вивченні змістової лінії „Основи ал-
горитмізації та програмування”;

- про деякі аспекти роботи з обда-
рованими учнями та створення умов 
для їхнього розвитку під час вивчення 
математики;

- організація і проведення поза-
класної роботи з математики з теми: 
„Патріотичне виховання учнів засобами 
математики”.

12 жовтня учасники семінару пере-
їхали до загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №4 м.Гайсина, де мали можли-
вість ознайомитися з інноваційним роз-
витком освітнього простору Гайсинщини, 
візитною карткою навчального закладу: 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів №4 м.Гайсина. 

Далі  семінар 
продовжився ро-
ботою у творчій 
майстерні Ольги 
Костенко – пере-
можця заключного 
ІІІ туру Всеукра-
їнського конкурсу 
„Учитель року – 
2016” у номінації 
„Математика”. 

Присутні  в ід-
відали відкритий 
урок О. Костенко з 
геометрії у 7 класі 
з теми „Перпен-
дикулярні прямі”. 

Ольга Віталіївна провела майстер-клас 
„Нестандартне використання нестан-
дартних речей на уроках математики”.

Після огляду методичної виставки, 
знайомства з творчими доробками учи-
телів математики Гайсинського району 
на вибір учасників науково-практичного 
семінару пропонувалося відвідання 
майстер-класів лауреатів та учасників 
Всеукраїнського конкурсу „Учитель року” 
у номінації „Математика”:

- використання креативних форм і 
методів на уроках математики;

- сучасні напрями впровадження 
інформаційно-комп’ютерних технологій 
у процесі навчання математики;

- авторське програмне забезпечення 
уроків математики;

- дослідження на уроках математики 
як ефективний засіб формування до-
слідницьких компетенцій учнів;

- кроки до успішного уроку;
- проектування моделі сучасного 

уроку математики.
Рефлексійний модуль включав у себе 

зворотний зв’язок. Прийняття рішень за 
підсумками семінару. Закриття семінару.

Катерина Петечук, 
методист кабінету

природничо-математичних
дисциплін ЗІППО
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Математичний  „Педагогічний стартап”

11 – 12 жовтня у м. Вінниці на базі КВНЗ „Вінницька академія непе-
рервної освіти” відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар 
у рамках школи педагогічної майстерності „Педагогічний стартап”. 
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Наприкінці вересня у м. Вільнюсі 
пройшов українсько-литов-
ський міжвідомчий семінар 

„Профілактика девіантної поведінки 
дітей та молоді в рамках професійної 
діяльності”. Мета заходу – сформува-
ти ефективну систему профілактики 
правопорушень та інших негативних 
тенденцій в поведінці дітей і молоді, 
у тому числі повторних.

Відкриття семінару відбулося в 
Парламенті Литовської Республіки 
під головуванням сігнатора Акта 
Незалежності Литви – Ірени Андрю-
кайтєнє і українського координатора 
заходу, полковника міліції у відставці 
– Уляни Котлярової. Учасників приві-
тав перший заступник Голови Сейму 
Відас Гєдвілас, член Сейму і групи 
міжпарламентських зв’язків з Україною 
Річардас Саргунас.

У відкритті семінару також взяли 
участь віце-міністр освіти і науки Лит-
ви Наталія Істоміна, 

віце-міністр соціального захисту 

та праці Литви Гінтарас Клімавічюс, 
заступник Генерального комісара 
Департаменту поліції при МВС Литви 
Едвардас Шилеріс, президент клубу 
сігнаторів Акта Незалежності Литви 
Бірутє Валіонітє, радник Посольства 
України в Литві Андрій Скляр.

Учасниками семінару були пред-
ставники української і литовської 
поліції, спеціалісти служби у справах 
дітей, педагоги шкіл, викладачі вищих 
навчальних закладів із різних регіонів 
України.

Ярослав Сивохоп, завідувач на-
уково-дослідної лабораторії Закар-
патського ІППО, національний тренер-
консультант освіти „рівний – рівному” 
провів заняття з питань обміну кра-
щим досвід в профілактичній роботі з 
підлітками. Литовських колег ознайо-
мили з ефективними методами групо-
вої та індивідуальної профілактичної 
роботи з дітьми та молоддю. Формат 
проведення заняття створив умови 
для професійного спілкування вче-
них, практиків і людей, які приймають 
рішення, де виявляється найбільша 
зацікавленість до вивчення зазначеної 
проблеми.

Результати семінару можуть бути 
важливими для подальшої актуалі-
зації питань профілактичної роботи 
з дітьми та молоддю як на загально-
державному, так і на регіональному, 
місцевому рівнях.

Концепція ста-
лого розвитку 
ставить одним із 

завдань поєднати ди-
намічний економічний 
розвиток із наданням 
рівних можливостей 
кожному члену сус-
пільства. Усвідом-
лення того, що саме 
освіта є передумо-
вою та водночас, прі-
оритетним засобом 
досягнення сталого 
розвитку спонукає до 
пошуку та реалізації 
моделей формування нової поведінки, звичок, стилю життя. 

З метою „озброїти” необхідними уміннями, щоб діяти для сталого розвитку, 
кафедрою менеджменту та інноваційного розвитку освіти ЗІППО упродовж 
18-20 жовтня проведено майстер-класи, конференція з керівниками навчаль-
них закладів області за участі Олени Дікової-Фаворської, завідувача кафедри 
освіти дорослих факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ 
ім. М.П. Драгоманова. 

СТАЛИЙ  РОЗВИТОК.  І  СЛОВОМ,  І  ДІЛОМ

Профілактика  девіантної  поведінки  дітей  та  молоді 
в  рамках  професійної  діяльності

Образ вітру належить до тих давній поетичних висловів, які у найширшому розумінні 
дозволяють зануритися у простір і час, вибудувати особливу філософську парадигму 
буття. Міфологема вітру приваблювала поетів-романтиків, так біг коня і вітру висту-
пає наскрізною темою у Байроновій поемі про Мазепу, вітер змітає старе і приносить 
свіжість, творячи ауру прообразу революцій. У П. Руданського вітер перетворився у 
тихе волання до далекої України «Повій, вітре, в Україну».

Нова поетична збірка Лідії Повх «Розкажи про все вітру» (Ужгород, вид. «ІВА», 2016 
р.) не випадково повертає нас до перевіреної часом міфологеми. Поетеса прийшла 
в літературу на хвилі національних змагань, працюючи переважно в галузі дитячої 
літератури. Свідок пошуку національної ідеї, вона своїм поетичним словом прилуча-
ється до творення нової України. Уже її перша збірка поезій «Гілка глоду» (2001 р.) 
засвідчила інтерес до пошуку власного образу отчого краю. «Я глід при дорозі….» 
Так поряд з традиційною червоною калиною, такою незахищеною і щедрою, постає 
міцний, захищений колючками на стовбурах, але так схожий червоними кетягами 
плодів на свою сестрицю глід, – це своєрідне чоловіче начало, що перетворюється 
під пером поетеси у друге крило роду. 

Національна ідея у образній структурі закарпатської поетеси не лозунговий ен-
тузіазм, а процес самоствердження людини, що бере на себе відповідальність за 
минуле, сучасне і майбутнє роду. Шевченківський мотив – звернення до «живих і не-
народжених» реалізується Л.Повх у часопросторі, поетеса звертається до глибинних, 
часом невидимих, взаємозвязків між людьми і часом, що дозволяють людині творити. 

Поряд з образом вітру поетеса постійно додає ще ряд наскрізних образів, що тво-
рять своєрідний малюнок рідної землі, як от: гора, кам᾿яні плити, гірський потік, хата, 
бруківка, сніги, трава, виноград, червоний перець, церква тощо. Цю загадку поезії 
розкриває сама поетесі:

Материк Поезії іронічно всміхається
Снігами несходжених вершин.
На тім материку цілющі джерела,
Пахучі луки, правічні ліси…
(… Поезія)

Шлях України до волі 
вкритий терням, але треба 
набратися сил і мужності. За-
главний вірш збірки Л.Повх 
– це своєрідний реквієм, а 
водночас звернення до Бога 
«В Україні в нас, Господи, // 
знову сніги почалися…), а 
закінчується словами «Пе-
рейти ці сніги! Голод душ 
перейти до колосся!// До-
чекатись оленів – в свіжу, 
пахку сінохать!» Подібні 
мінорно-мажорні переливи 
творять внутрішню структуру 
образної системи, часом по-
етеса звертається навіть до 
забутої нині форми плачу, як 
у вірші «Яблуко на Спаса»

…Яблучко на Спаса!
Рятуй менею.
Яблучко на Спаса! 
Вартуй мене.
Яблучко на Спаса!
Шануй мене.
Яблучко на Спаса!
Цілуй мене. 
Однак образ ліричної ге-

роїні Л.Повх не є «само-
зануренням», а своєрідним 
мостиком між поетичним Я 
і світом. «Мій сусід, батько 
чотирьох синів, // пише з 

АТО: // сьогодні на фронті без змін. // Тільки… убили дівчинку…» Так трагедія Донбасу 
вилилася у баладу в устах батька синів, який довірливо каже, що «Бо ж з дівчинкою 
убито // її ненароджених діток, // її козацьких нащадків…»

Пульсом тривоги за рідну окуповану землю пройнятий вірш «На вистужені печища 
– зима», на тлі метафоричного письми поетеса кидає сухе інформаційне, немов з уст 
телеведучої: «Воєнні зведення. Прогноз невтішний…// Де ми?...» Бо 

Це ж на нашій землі! Н цілованій Господом сфері –
Смерть і пожарища, смерть і руйнація…
…Мов у темній кімнаті з реактивів на фотоапараті,
Через кров проступає нація. 
Л. Повх виводить колоритні образи творців нації визнаних і мало знаних митців 

Шевченка і Сковороди, Катерини Білокур, Базиліуса Лєндєла і Ерделі, Енді Вахола, а 
поруч з ними постають образи, здається, зовсім пересічних людей кравчині, пастушки, 
винороба. Та постає поетичне Я і мій рід у павутинні всесвітньої культури й історії з 
дивовижною систенцією звичайної людини, яка витворює полотно часу для майбутніх 
поколінь. Поліфонія, полікультурність реалізується в колоритних образах українців, 
угорців, словаків, євреїв і циган, поетеса ненав᾿язливо і зримо витворила ауру поваги 
до кожного з народів, яким є отчим краєм Закарпаття. 

Збірка «Розкажи про все вітру» стали своєрідним підсумком філософських узагаль-
нень поетеси, що виявилися у її попередніх книгах « Гілка глоду», Дощі і стіни», «На-
вздогін Вергілію». Ми стали свідками нового злету сугестивної лірики, де предметом 
зображення виступає духовна сфера, внутрішні конфлікти морально-психологічного 
характеру. Л.Повх запропонувала незвичні асоціативні зв᾿язки, витворила соковиту 
метафорику, вільне поводження з різноманітними варіаціями ритмомелодики сучасної 
постмодерної поезії, книга закарпатської поетеси засвідчила високий рівень сучасної 
української поезії загалом. 

НА  ВІТРАХ  ВСЕЛЕНСЬКИХ

Ефективною діяльністю з формування здорового способу життя підлітків і 
молоді є профілактика соціальних проблем і негативних соціальних явищ, за-
побігання їхнім негативним наслідкам.

Відповідно до плану роботи Закарпатського інституту післядипломної педа-
гогічної освіти з 26 по 30 вересня проводилося навчання з підготовки обласних 
педагогів-тренерів курсу „Я – моє здоров’я – моє життя”, що реалізується у 
рамках програми МОН України „Сприяння просвітницькій роботі „рівний-рівно-
му” серед молоді України щодо здорового пособу життя”.

Програма курсу „Я – моє здоров’я – моє життя” відповідає Державним стан-
дартам базової і повної середньої освіти та спрямована на розвиток у підлітків 
(10-11 років) соціальної і громадянської компетентностей, а також компетент-
ності у збереженні здоров’я.

У структуру тренінг-курсу включено методичні рекомендації, дотримання яких 
необхідне для успішного проведення просвітницької діяльності з підлітками. 
Учасники тренінгу – практичні психологи та соціальні педагоги навчальних за-
кладів області, які отримали свідоцтва про проходження навчання, та навчаль-
но-методичне забезпечення тренінг-курсу, що дозволить успішно реалізувати 
завдання Програми. Проведення занять за даними навчальними матеріалами 
(щонайменше один раз на тиждень) забезпечить високу ефективність форму-
ючої, розвиваючої та корекційної роботи в підлітковій групі 10-11 років.

МОЄ  ЗДОРОВ’Я — МОЄ  ЖИТТЯ
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Свій перший передконкурсний 
день юні митці розпочали зі 
знайомства з Закарпатською 

академією мистецтв, її навчально-
науковою діяльністю, традиціями 
та викладацьким складом. Там же 
відбувся вступний екскурс в історію 
й сучасність Закарпатської школи 
живопису. 

Далі, розділившись на групи, 
учасники конкурсу під егідою до-
свідчених краєзнавців здійснили 
захопливу екскурсію вулицями і 
пам’ятками старого Ужгорода. Таким 
чином, конкурсанти змогли не тільки 
ознайомитись з обласним центром 
Закарпаття, але й отримали мож-
ливість поринути у його настрій, 
атмосферу та обрати місця, які б 
хотілося відтворити на полотнах 

під час першого етапу – „Міський 
пейзаж”. Найбільше вразили кон-
курсантів римо-католицький храм св. 
Георгія, Ужгородська ортодоксаль-
на синагога, затишна архітектура 
„чехословацького району” Галагов, 
краєвиди вулиць Корзо та Августина 
Волошина.

Чи не найміцніший заряд емо-
цій та творчого натхнення змогли 
отримати конкурсанти, відвідавши 
Закарпатський обласний музей іме-
ні Йосипа Бокшая, де їх очікувала 
справжня мистецька феєрія від 
художників-корифеїв Закарпатської 
школи, а також різножанрових творів 
живопису, графіки, скульптури та 
декоративно-ужиткового мистецтва 
ХІІ – початку ХХ ст.

Завершився цей насичений і 

багатий подіями день церемонією 
офіційного відкриття „Срібного 
мольберту”, знайомством з регла-
ментом і умовами конкурсу, а також 
персональним складом журі. З ві-
тальним словом, настановами та 
побажаннями перед конкурсантами 
виступили ректор Закарпатської ака-
демії мистецтв Іван Небесник, голо-
ва Фундації розвитку Закарпатського 
мистецтва Роберт Бровді, відомий 
український живописець та лауреат 
Національної премії ім. Т. Шевченка 
Анатолій Криволап, народні худож-
ники України Володимир Микита та 
Борис Кузьма. 

Представляючи журі та програму 
конкурсу, голова оргкомітету „Сріб-
ного мольберту” Роберт Бровді 
відзначив, що „сьогодні у складі 

журі – 2 лауреатів 
Національної премії 
ім. Т. Шевченка, 2 
академіків, 2 про-
фесорів, 4 народні 
художники, 2 заслу-
жених художників, 
інші визначні осо-
бистості. Це задає 
високу планку кри-
теріїв оцінки, але 
мотивує до кращого 
розкриття своїх зді-
бностей і талантів. 
Саме для цього ми 

й організовуємо подібний захід. 
Щоб показати різні школи і напрями, 
якими рухається сучасне українське 
мистецтво. І показати як саме воно 
може консолідувати нашу країну і 
суспільство у складні часи”. Розкри-
ваючи задум та ідею організаторів 
конкурсного етапу „Міський пей-
заж”, Роберт Бровді відзначив, що 
Ужгород мабуть ніколи не мав такої 
нагоди бути одночасно зображеним 
на полотнах стількома живописцями 
з різних куточків України. „Ми спеці-
ально так ретельно ознайомили вас 
із містом, щоб ви побачили його сво-
їми очима, відчули своїм мистецьким 
настроєм. Напишіть той куточок міс-
та, який вам сподобався і, який вас 
надихає. І це стане по-справжньому 
цікавим і цінним”. 

Після офіційного відкриття для 
учасників конкурсу підготовлено роз-
важальну програму. Адже найкраще 
складні завдання виконуються в 
дружній і теплій атмосфері. Таким 
чином, попереду у конкурсантів три 
напружені та цікаві дні. У середу 
вони виконуватимуть завдання 
етапу „Міський пейзаж” на вулицях 
і скверах обласного центру. Наступ-
ного дня їх чекає подорож до ма-

льовничих околиць 
Невицького замку, 
де творче змаган-
ня продовжиться 
етапом „Пейзаж”. 
І  насамкінець, у 
п’ятницю відбудеть-
ся завершальний 
конкурсний етап – 
„Портрет”. Нагаду-
ємо, що саме 21-го 
жовтня о 12:00 у 
холі-атріумі Закар-
патської облдер-
жадміністрації всі 

бажаючі мешканці та гості міста 
можуть ознайомитись з роботами 
учасників, поспостерігати за про-
цесом створення живописних творів 
під час виконання конкурсантами за-
вершального етапу, поспілкуватись з 
відомими художниками, мистецтвоз-
навцями та організаторами конкурсу.

Прес-центр конкурсу
„Срібний мольберт”

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  СТУДЕНТСЬКИЙ  КОНКУРС 
„СРІБНИЙ  МОЛЬБЕРТ”

Ужгород гостинно зустрів 44-х юнаків та дівчат, які разом з 
наставниками прибули з різних куточків країни представити 
22 вищі навчальні заклади у Всеукраїнському студентському 
конкурсі з живопису „Срібний мольберт”. Завдяки старанням 
засновників та організаторів заходу – Закарпатській академії 
мистецтв (ректор І.Небесник) та Фундації розвитку закарпат-
ського мистецтва (голова Р.Бровді), конкурс може претендувати 
на статус найбільш представницького і титулованого у своїй 
категорії. Зроблено все необхідне аби конкурс нічим не відрізнявся 
від „дорослих” мистецьких форумів – починаючи від різноманіт-
ної насиченої програми й атрибутики, закінчуючи титулованим 
журі, повноцінним номінаціями та нагородами

6 жовтня керівництво Закарпатського інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти провело 
робочу зустріч із групою директорів, працівників 
управління освіти і науки Сумської міської ради.

Тетяна Палько, директор Закарпатського інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти, провела 
віртуальну подорож закладом, ознайомивши з 
особливостями роботи кафедр, кабінетів, лабора-
торій та центрів, акцентувавши увагу на основно-

му завданні інституту – підвищенні кваліфікації 
педагогічних працівників, окреслила напрями 
діяльності науково-педагогічних працівників, на-
голосивши на вагомих досягненнях закарпатських 
педагогів у Всеукраїнському конкурсі „Учитель 
року”, розповівши про минулорічну (Ківеждій 
Олеся, учитель української мови та літератури 
Хустської гімназії-інтернат) та цьогорічну пере-
можців (Віолетта Македон, учитель англійської 
мови Берегівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 
ступенів № 5 з поглибленим вивченням англій-
ської мови), та фахову майстерність, творчий 
ентузіазм, наполегливість, методистів.

Розповіла про укладені договори та угоди про 
співпрацю, зокрема, зупинилася на Меморандумі 
з „Майкрософт Україна” щодо організації дистан-
ційного навчання та надання доступу до центру 
сертифікацій ІТ Academy. Тетяна Василівна вела 
мову про сайт інституту, де можна знайти всю 

необхідну інформацію, та зупинилася на сайті 
„Дивокрай”, єдиному сайті для керівників ДНЗ, 
вихователів та батьків, наголосивши на унікаль-
ному розвивально-пізнавальному тематичному 
контенті он-лайн від журналу „Пізнайко”.

Педагоги Сумщини розпитували про напрями 
діяльності НДЛ здоров’язбережувальних техноло-
гій, впровадження Хмарних технологій в навчаль-
но-виховний процес загальноосвітніх навчальних 
закладів області, обмінювалися думками щодо 
створення територіальних громад. Колеги з м. 
Суми подякували Тетяні Василівні за детальну 
розповідь та побажали колегам миру та творчих 
здобутків. Гості планують відвідати ЗОШ м. Ужго-
рода, де ознайомляться з освітньою діяльністю 
закарпатських колег. 

Зустріч освітян Південної та Західної України 
у древньому місті Ужгород прокладе стежину 
майбутньої тісної співпраці.

ЗУСТРІЧ  ОСВІТЯН  ЗАКАРПАТТЯ  І  СУМЩИНИ
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У жовтні на базі Закарпатського інституту післяди-
пломної педагогічної освіти, згідно з навчальним 
планом інституту, проводилися курси підвищення 

кваліфікації вчителів німецької мови.
Уже стало доброю традицією у рамках курсів про-

водити семінар-тренінг та методико-дидактичний 
семінар. У ресурсному центрі ЗІППО відбувся навчаль-
но-методичний семінар-тренінг „Втілення принципів 
„системності і наступності” на уроках німецької мови 
за допомогою навчальних матеріалів від видавництва 
HUEBER”. У роботі тренінгу взяла участь і методист 
видавництва „Hueber” в Україні Софія Мажуга, яка 
розкрила теоретичні аспекти цієї теми та провела 
майстер-клас.

Цікавою була робота з аудіо-записами та обгово-
рення прийомів їх інтегрування в навчальний процес. 
Окремо мова велася навколо нової серії для підлітків, 
що вивчають німецьку як другу іноземну після англій-
ської: „BesteFreunde”. Учителям представлено цікаві 
елементи з багатьох підручників: інтерактивні вправи, 
відео-фрагменти, театралізовані „граматичні” пісні, 
он-лайн ресурси.

Із 12 по 16 жовтня 2016 за підтримки Goethe-Institut 
в Україні пройшов четвертий методико-дидактичний 
семінар, метою якого було сприяння покращенню ви-

кладання німецької мови в школах. Тема цьогорічного 
семінару „Слухання та говоріння: он-лайн ресурси для 
уроків німецької мови”. Присутніх ознайомили з новіт-
німи он-лайн ресурсами, стандартами та методами 
навчання, застосуванням їх у роботі. 5 днів учасники 
семінару вдосконалювали свої практичні та теоретичні 
навички з аудіювання та мовлення. Було випробувано 

велику кількість нових видів роботи, які вчителі зможуть 
використати на своїх заняттях. У дидактичній майстерні 
розроблялися навчальні матеріали для майбутніх за-
нять. Останній день семінару присвячувався проектам 
та іспитам Goethe-Institut в Україні. Учасники семінару 
отримали велику кількість нових ідей, навчальних 
матеріалів, а згодом матимуть сертифікати, підписані 
Ґете-інститутом та Міністерством освіти і науки України.

20 жовтня відбувся захист випускних робіт слухача-
ми курсів підвищення кваліфікації вчителів німецької 
мови. Форма випускної роботи – тематична розробка 
серії уроків з німецької мови для 8 класу загальноосвіт-
нього навчального закладу за програмою з іноземних 
мов, укладеною відповідно до Державного стандарту 
середньої загальної освіти. Захист робіт проводився ні-
мецькою мовою. Унаслідок успішного захисту вчителі не 
тільки обмінялися думками, досвідом, але й створили 
цікаву і корисну добірку матеріалів для використання 
у навчальному процесі.

Упродовж курсів учителі німецької мови змогли вдо-
сконалити свої фахові знання і підвищити професійну 
майстерність.

УДОСКОНАЛЕННЯ  ФАХОВОЇ  МАЙСТЕРНОСТІ

У жовтні 2016 року у м.Дніпро про-
водилась Міжнародна дитяча ту-
ристична виставка „З любов’ю до 

Батьківщини в Європейській спільноті”.
Мета виставки – ознайомлення з 

кращим досвідом роботи навчальних за-
кладів, громадських організацій України в 
сфері освітнього туризму; налагодження 
співпраці; організація обмінів у рамках 
спільних проектів; знайомство з культу-
рою і традиціями країн світу в форматі 
„жива бібліотека” за участю іноземних 
студентів, які навчаються у вищих на-
вчальних закладах Дніпра.

Організаторами виставки виступили 
Український державний центр туризму 
та краєзнавства учнівської молоді та Дні-
пропетровський обласний дитячо-юнаць-
кий центр міжнародного співробітництва.

Головною подією Виставки стала ві-
деопрезентація туристичних маршрутів 
від 15 областей України: Волинської, 
Донецької, Дніпропетровської, Жито-
мирської, Закарпатської, Запорізької, 
Кіровоградської, Київської, Луганської, 
Сумської, Тернопільської, Харківської, 
Херсонської, Черкаської, Чернігівської, 
під час якої учасники виставки через 
представлений відеофільм здійснили 
віртуальні подорожі Україною, ознайо-
мились з інноваційними формами ро-
боти, організацією дозвілля, діяльністю 
молодіжних громадських організацій, 
кращими туристсько-краєзнавчими 
маршрутами та унікальним пам’ятками 
України.

Протягом презентації працювало про-
фесійне, неупереджене та креативне 
журі під керівництвом Л.І. Зеленської, 
доктора педагогічних наук, професора 
та молодіжне журі за участю студентів-
магістрів.

Переможцями стали: Черкаська об-
ласть – Громадська організація „Дитяче 
громадське об’єднання „Туристсько-
краєзнавчий клуб „Альта” – І місце; Дні-

пропетровська область – Петриківська 
середня опорна школа з профільним 
виробничим навчанням Петриківського 
району – ІІ місце; Харківська область – КЗ 
„Харківська обласна станція юних турис-
тів” Харківської обласної ради – ІІІ місце. 

За визначеними номінаціями всі учас-
ники виставки отримали нагороди.

1. За найоригінальніший зміст та 
запрошення до регіону – Палац дітей 
та юнацтва міста Тростянець Сумської 
області.

2. За найбільш цікаві форми дозвілля 
та відпочинку – Громадська організація 
„Бердянський скаутський центр „Відкрите 
серце” Запорізької області.

3. За вдалу реалізацію проекту співп-
раці з Польською спільнотою - ЗОШ І-ІІІ 
ступенів с. Костюхнівка Маневицького 
району Волинської області.

4. За найкраще висвітлення тради-
ційних свят та економічні пропозиції 
перебування в регіоні – Центр дитячого 
та юнацького туризму і екскурсій Черні-
гівської області.

5. За інноваційний підхід у створенні 
патріотичних маршрутів у сучасних 
умовах – Центр туризму і краєзнавства 
учнівської молоді м. Сєверодонецьк Лу-
ганської області.

6. За багатогранне представлення ре-
креаційних можливостей регіону – Центр 
туризму і краєзнавства учнівської молоді 
м. Краматорська Донецької області.

7. За яскраве висвітлення промис-
лового потенціалу регіону, музейного 
надбання та вдалу назву фільму „Місто 
довжиною в життя” – Міська організація 
дитячих об’єднань міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області.

8. За інформаційну насиченість про 

історичну спадщину та збереження 
традицій міста – Бориспільський центр 
туризму та краєзнавства учнівської мо-
лоді Київської області.

9. За інноваційний досвід щодо упро-
вадження здорового способу життя 
засобами спортивного скелелазіння – Кі-
ровоградський обласний центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської 
молоді.

10. За інформаційну насиченість про 
природну спадщину краю в ході орга-
нізації туристичних походів – Вільська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Черніхівського району 
та Житомирського обласного центру ту-
ризму, краєзнавства, спорту та екскурсій 
учнівської молоді Житомирської області.

11. За висвітлення унікальних спеле-
ологічних об’єктів регіону – Тернопіль-
ський обласний комунальний центр ту-
ризму, краєзнавства, спорту та екскурсій 
учнівської молоді.

12. За популяризацію археологічного 
туризму та волонтерського руху в регіоні 
– Закарпатський обласний центр туриз-
му, краєзнавства, екскурсій та спорту 
учнівської молоді.

13. За кращий сценарій та його реалі-
зацію – Херсонський центр туристсько-
краєзнавчої творчості учнівської молоді.

Для учасників виставки керівниками 
гуртків ДДЮЦМС проведено інновацій-
ний захід „Жива бібліотека”, в якому бра-
ли участь іноземні студенти з 8 країн сві-
ту: Китай, Ангола, Узбекистан, В’єтнам, 
Туркменістан, Габон, Гана, Зімбабве. 
Захід сприяв популяризації культурного 
розмаїття, підвищення обізнаності та 

формування позитивного ставлення 
української молоді до іноземців, націо-
нальних меншин, мігрантів, біженців в 
Україні, міжкультурного діалогу.

Закарпатську область на цій виставці 
представляли гуртківці Закарпатського 
центру туризму, краєзнавства, екскурсій 
та спорту учнівської молоді: Бригідер 
Дарина та Турянчик Василь – учні 10-Б 
класу Чинадіївської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів. 

 Відеофільм закарпатців відзначено 
за популяризацію археологічного туриз-
му та волонтерського руху в регіоні.

Три дні міжнародної дитячої туристич-
ної виставки промайнули непомітно. Всім 
учасникам було весело, цікаво, пізна-
вально. І вони ще довго будуть пам’ятати 
вечірній квест, інноваційний захід „Жива 
бібліотека”, у ході якого вони познайоми-
лися зі студентами-іноземцями, які ви-
явилися цікавими особистостями й охоче 
ділилися культурними надбаннями свого 
народу, Музей мінералів та історії НГУ 
ім.О.М.Поля, музей „Пам’ять єврейського 
народу та Голокост в Україні”, оглядову 
екскурсію містом „Дніпро – патріотичне 
серце України” та інші заходи, що врази-
ли усіх без винятку. Ще довго залишиться 
у пам’яті розповідь екскурсовода в музеї 
АТО „Дорогами Донбасу”, під час якої 
ми перенеслися і відчули ті події, які 
зараз відбуваються на Сході. Незабутні 
враження надовго залишаться в пам’яті 
учасників виставки, яка додала всім при-
сутнім наснаги, впевненості у власних 
силах та неоціненний досвід.

Усі учасники та керівники делегацій 
отримали пам’ятні сувеніри та були на-
городжені дипломами і грамотами.

Міжнародна дитяча туристична ви-
ставка – це крок до миру та добробуту в 
Україні, це свято, яке зближує українців.

Міжнародна  дитяча  туристична 
виставка  на  Дніпропетровщині
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Початок нового 2016/2017 навчального року 
ознаменований значними змінами в освітній 
парадигмі. Вони не стали несподіваними для 

тих педагогів, котрі звикли тримати руку на пульсі 
часу. Адже обговорення навколо нового законопро-
екту „Про освіту” не вщухають уже не перший день. 
Конструктивна дискусія, що точилася протягом 
останнього часу, зрештою вилилася у концепцію 
Нової української школи та нововведення, котрі 
ми уже почали застосовувати протягом вересня у 
загальній середній освіті. Це, перш за все, щасливе 
число 13, а саме стільки програм початкової школи 
було оновлено (1-4 класи), конфіденційність оціню-
вання і відсутність оцінювання у 1-4 класах окремих 
предметів художньо-естетичного циклу, фізичної 
культури, інформатики тощо, розвантаження учнів 
шляхом обмеження кількості домашніх завдань, 
відмова від радянських традицій оцінювання ка-
ліграфії і червоної ручки. Зміни відбулися також в 
основній і старшій ланках школи, котрі в основному 
стосувалися розвантаження програм та перерозпо-
ділу годин, окремих змін у змістовому наповненні 
та тематиці (залежно від специфіки викладання 
предмета), а також оновлення фонду підручників. 
Усі ці моменти висвітлені на офіційному сайті Мі-
ністерства освіти і науки України, детально розкриті 
у відповідних наказах та листах, методичних реко-
мендаціях про викладання навчальних предметів 
у загальноосвітніх навчальних закладах.

Нововведень чимало. Вони сколихнули не тільки 
педагогічну спільноту, а й широку громадськість. 
Відгуки, судження і дописи на різних сайтах і блогах 
різняться своєю полярністю: від вкрай негативних 
до діаметрально протилежних. Але кому як не нам, 
учителям, знати, що немає позитивного розвитку 
без змін і безперервного руху, котрий повинен бути 
спрямований тільки вперед, у майбутнє. Сучасне 

українське суспільство знаходиться у стані актив-
них змін на всіх рівнях, освіта ж, залишившись 
статично, ризикує втратити зв’язок з реальністю, 
що означало б заперечення головних її завдань. 
Адже школа, насамперед, покликана підготувати 
дитину до життя в реальному світі, допомогти їй 
обрати свій життєвий шлях. Нам необхідно усвідо-
мити незворотність змін, котрі відбулися у державі, 
на політичній карті, і щонайголовніше – у світогляді 
людей, у їхніх думках і серцях. Тільки тоді ми змо-
жемо об’єктивно осмислити ті зміни, котрі відбува-
ються в освіті. Спілкуючись з колегами, аналізуючи 
переглянуті статті, можна стверджувати, що ці но-
вовведення своєчасні, бо спричинені об’єктивною 
необхідністю, а концепція Нової української школи 
– це можливість подальшого успішного розвитку 
конкурентоздатної освіти в Україні.

Фах учителя вимагає від кожного з нас насампе-
ред поміркованості і виваженості в усіх наших діях. 
Не тільки на уроці, працюючи з дітьми, ми маємо 
виявляти своє терпіння до успіхів та помилок, 
але й у тих процесах, котрі зараз відбуваються в 
освітянській галузі. Так, до прикладу, зміни, що 
відбуваються в парадигмі контрольно-оцінюваль-
ної діяльності вчителя, повинні нагадати нам про 
принципи, які лежать в основі. Адже кожен учитель 

розуміє, що не слід поспішати з оцінкою відповіді 
учня (усної чи письмової), слід її проаналізувати, 
співвіднести з критеріями, знайти переваги, бо 
тільки тоді оцінка буде об’єктивною. Свої фахові 
уміння нам з вами слід перенести і в площину 
своїх педагогічних буднів, у царину сучасних ново-
введень. Ідея реформування освіти, яка набуває 
щодалі більшого резонансу, покликана зацікави-
ти, привести до спільного обговорення усіх ланки 
нашого суспільства. І для її успіху важливим є не 
стільки схвалення кожного з нас, скільки увага і 
відкритий діалог.

Сторінка життя вчителя – це не сторінка учнів-
ського зошита: писати її довше і важче, а оціню-
вати складніше. Та все ж цю сторінку ми пишемо 
зараз разом з надією, що нововведення будуть 
успішними, зі сподіванням на розвиток і піднесення 
освітянської галузі, зі світлою вірою у мирне і про-
цвітаюче майбутнє наших учнів. Будьте відкритими, 
будьте активними, шановні колеги! Зі святом, дорогі 
вчителі!

Олеся Гузинець,
учитель української мови 

та літератури
Верхньокоропецької ЗОШ І-ІІІ ст.,

Мукачівський р-н

Осінь – пора піших прогулянок під 
шарудіння опалого жовтого листя 
та подорожей до лісу заради збору 

грибів, ожини. Це період масового дозріван-
ня насіння основних лісоутворюючих порід, 
тому саме час для заготівлі  насіння жолудів, 
каштанів, горіхів. 

Учні шкільного лісництва НПП „Зачаро-
ваний край” Підгірнянської ЗОШ у рамках 
акції „Посади дерево” вирішили провести 
практичне заняття уроку у Підгірнянському 
лісництві. Вони разом з керівником шкільного 
лісництва Людмилою Щока та працівником 
НПП „Зачарований край” Мар`яною Цільо 
провели навчально-пізнавальну екскурсію 
до парку, яка поєднала у собі ігри в лісі та 
збір насіння бука. Адже дуже важливою для 
формування екологічної свідомості юних 
лісівників є практична діяльність у лісництві. 
Також досвідчені дорослі провели навчаль-
но-ознайомчу бесіду з дітьми з правил пере-
бування у лісі.

Учні Підгірнянського лісництва беруть 
участь в екологічних акціях та допомагають 
лісничим у садінні лісу та подальшому до-
гляді за ним. Зібрати насіння, висіяти його, 

виростити садівний матеріал та поса-
дити ліс, а потім турбуватися про те, 
щоб він виріс, дає можливість усвідо-
мити не тільки свою відповідальність 
за природу, але й викликає повагу до 
тих людей, які турбуються про праліси.  
Така робота у національному парку 
дозволяє дітям зрозуміти проблеми 
лісу, вчить сприймати ліс як живий ці-
лісний організм. Попереду зимові уро-
ки з лісової педагогіки, тому потрібно 
заготувати посадковий матеріал для 
оформлення творчих робіт, наочного 
матеріалу, виготовлення гербаріїв та 
екібан, для випуску і розповсюдження 
природоохоронних листівок.

Учні Підгірнянського лісництва 
зазвичай виступають пропагандистами при-
родоохоронних знань серед своїх товаришів 
та місцевого населення, беруть участь в 
озелененні прилеглиг територій села, допо-
магають доглядати та підгодовувати тварин 
у парку, беруть участь в охороні рідкісних 
рослин і тварин НПП „Зачарований край”, 
вчаться правилам збирання ягід, грибів, 
плодів, лікарських рослин.

Діти із задоволенням та користю провели 
свій день у „Зачарованому краї”, гралися 
в екологічні ігри „Кажан та метелик”, „При-
родний талісман”. А з природних лісових 
матеріалів вихованці шкільного лісництва 
створили талісмани, кожен з яких мав свою 
назву та пояснили, чому саме так назива-
ється власний виріб. Назви цих талісманів 
не лише відобразили любов до природи, 
а й враження від попередніх екскурсій, на-
приклад, до Смерекового Каменю, болота 
„Чорне Багно”, закинутої штольні. Час, про-
ведений в осінньому лісі, проминув швидко і 
непомітно. Діти не лише добре відпочили, а й 
корисно провели дозвілля у Підгірнянському 
лісництві НПП „Зачарований край”.

НОВА  СТОРІНКА  ЖИТТЯ  СУЧАСНОГО  ВЧИТЕЛЯ…

Навчально-пізнавальна  екскурсія  учнів 
Підгірнянського  лісництва

Патріотами не народжуються. Ними стають. Цю відому 
істину підтверджують дії громадян Української дер-
жави, які щиро та безкорисливо підтримують наших 

військових. Напередодні таких значущих свят як Покрова, 
День українського козацтва та День захисника України ко-
лектив Сторожницької школи вкотре продемонстрував, що 
робити корисні справи легко та приємно. За ініціативи членів 
учнівського врядування проведено благодійний ярмарок. 

Ми безмежно вдячні батькам наших учнів, які вже не 
вперше здивували нас своїми кондитерськими виробами. 
Дітям вдалося виручити за свої вироби тисячу вісімсот 
тринадцять гривень. Ці гроші ми перерахуємо пораненим 
закарпатським воїнам.

 А для наших військових – учасників АТО – наші діти під 
керівництвом педагога-організатора Н.Ф. Ласько, учителя 
музики Г.І. Белан, учителя початкових класів В.О. Панько 
підготували чудовий концерт. 

Ще навесні наш колектив налагодив дружні стосунки з 
військовослужбовцями Ужгородського зонального відділу 
військової служби правопорядку та їздив до них з концер-
тами. І напередодні Свята захисника України наші учні з 
солодощами та оберегами завітали до них. Цим мужнім 
чоловікам та тендітним жінках дуже потрібні позитивні 
емоції. Вони з радістю слухали пісні та щиро сміялися з 
гумористичних сценок. Діти радо погодилися завітати з 
концертом знову.

Надія Ласько, 
педагог-організатор 

Сторожницької школи,
Ужгородський р-н

ДЕНЬ  ЗАХИСНИКА  ВІТЧИЗНИ
У  СТОРОЖНИЦЬКІЙ  ШКОЛІ 

Швидко минув галасливий і неспокійний вересень. І ми вкотре зустріли знакову для всіх 
освітян першу неділю жовтня – День працівника освіти. Цей день, який звично іменуємо 
просто Днем учителя, завжди буде особливим святом, бо немає у світі людини, у книгу 
життя котрої не вписав би свою мудру і повчальну сторінку вчитель. А чим живе зараз 
учитель? Яка вона – сторінка життя сучасного вчителя?
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Осінь не дивує зміною погоди та прохолод-
ними дощами, тому, ледь дочекавшись 
теплої днини, вихованці Ужгородської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
19 жовтня вирушили у захоплюючу і цікаву подо-
рож до однієї з природних перлин Закарпаття – у 
НПП „Зачарований край”. Ця навчальна поїздка 
дітей з обмеженими можливостями стала справ-
жнім подарунком для спілкування з природним 
середовищем, де, у формі гри та пізнання, діти, 
через сприйняття та емоції, отримали практичні 
знання про ліс у лісі, по-справжньому відчули 
його і просто насолоджувалися перебуванням на 
заповідній території. 

Поїздку для ужгородських вихованців спеціаль-

ної школи-інтернату організовано представника-
ми ГО агентство сприяння сталому розвитку Кар-
патського регіону „ФОРЗА” у рамках проекту „FOR 
SOC. Ліси для суспільства – ліси без бар’єрів”, за 
сприяння ЗОЕНЦ, ЗОУЛМГ та НПП „Зачарований 
край”. Ця навчальна подорож є продовженням 
втілення мети та цілей проекту: ознайомлення з 
практикою лісової педагогіки та ведення сталого 
лісівництва, презентація природних багатств 
регіону; екологічна етика та обізнаність, а також 
пропагування активного відпочинку у лісовому 
середовищі. Українсько-словацький проект „Ліси 
для суспільства – ліси без бар’єрів” має на меті 
поліпшити можливості багатофункціонального 
ведення лісового господарства шляхом надання 
громадських послуг для відвідувачів лісу, турис-
тів, дітей та молоді, у тому числі інвалідів.

Навчальна подорож „Вчимось про ліс в лісі” 
вміщувала знайомство дітей в інтерактивній 
формі „Шишкофон” та відповіді на питання: „Що 
для мене ліс?”, ознайомлення з унікальними 
природними об’єктами, прогулянку туристич-
ною стежкою. З вихованцями школи-інтернату 
експерт з освітніх заходів Світлана Купцова та 
керівник гуртків ЗОЕНЦ Алла Самойлова про-

водили розвиваючий конкурс „Вгадай дерево по 
насінню”, позмагалися у квесті „Дотик+смак+нюх”, 
організували практичний інтерактив „Правила 
поведінки в лісі” та разом з дітьми з лісових рос-
лин створювали арт-об’єкти. Працівники НПП 
„Зачарований край” Євген Гіга та Мар’яна Цільо 
розповіли про унікальні об’єкти національного 
парку, провели екскурсію територією урочища 
„Кам’янка”, допомогли збирати природний ма-
теріал для виготовлення листівок чи ікебан. Ма-
леньких гостей працівники „Зачарованого краю” 
почастували запашним гарячим чаєм, завареним 
із суцвіття та листя плодів вишні, малини, липи, 
ожини та амонії. 

Навчально-пізнавальна екскурсія до НПП 
„Зачарований край” у рамках проекту „Ліси для 
суспільства – ліси без бар’єрів” сприяла привер-
ненню уваги дітей з особливими потребами до 
питань бережливого ставлення до лісу та природи 
загалом. Вихованці спецшколи-інтернату у формі 
гри та змагання освоїли знання з лісівництва, 
дізналися про унікальні природні об’єкти нашого 
краю, практично долучилися до природи та спо-
внилися позитивною енергетикою та неповтор-
ною атмосферою „Зачарованого краю”.

ПРИРОДНА  КРАСА  І  ЧАЙ  З  ЛІСОВИХ  ТРАВ
НАЦІОНАЛЬНОГО  ПАРКУ  „ЗАЧАРОВАНИЙ  КРАЙ”

15-16 жовтня в урочи-
щі Занівка в селі Дулово 
на Тячівщині відбулися 
змагання на Кубок За-
карпатської області зі скелелазіння 
та спелеотехніки серед юнаків та 
юніорів „Вертикальний світ Занівки 
для молоді”.

Змагання скелелазів проходили 

у рамках однойменного проекту, 
підтриманого Карпатською фунда-
цією (Словаччина) та Карпатським 
фондом (Україна) за підтримки 
Словацької агенції із міжнародного 
розвитку (SlovakAid). Керівником 
проекту є голова ГО „Не межа” Ві-
талій Вовчик у партнерстві з КП 
„Агенція регіонального розвитку 
Тячівського району”, Чумалівською 
та Дулівською сільськими радами.

У змаганнях взяли участь понад 
50 юних скелелазів з м. Ужгород, с. 
Керецьки (Свалявський район), смт 
Буштино та с. Новобарово (Тячів-
ський район).

Організаторами виступили За-
карпатський центр туризму, краєз-
навства, екскурсій і спорту учнівської 
молоді, громадські організації Альп-
клуб „Не межа…” та Пригодницький 
клуб „LYNX”, сектор з питань фізич-
ної культури та спорту управління 

освіти, молоді та спорту Тячівської 
РДА.

Відтак змагання стартували. 
Юнаки і дівчата змагалися у різних 
вікових категоріях. Юні підкорювачі 
висоти зі страховкою вперто і напо-

легливо долали різні за складністю 
маршрути. Кожен викладався на 
повну. Частина учасників почували 
себе на скелях упевнено, а для 
інших це був перший шанс випро-
бувати сили.

За результатами змагань, призові 
місця розподілились таким чином:

юнаки 1998-2001 р.н.: І місце – 
Микола Захаров (м. Ужгород), ІІ 
місце – Михайло Сакаль (с. Керець-
ки), ІІІ місце – Олег Гудзинський (м. 
Ужгород);

юнаки 2002-2003 р.н.: І місце – 
Микола Худик (м. Ужгород), ІІ місце 
– Валентин Русник (м. Ужгород), ІІІ 
місце – Владислав Руцинський (м. 
Ужгород);

юнаки 2004-2005 р.н.: І місце – 
Станіслав Дебелий (Ужгород), ІІ 
місце – Максим Зинич (м. Ужгород), 
ІІІ місце – Едуард Бенца (смт Бу-
штино);

дівчата 1999-2001 р.н.: І місце – 
Олександра Осійська (м. Іршава), ІІ 
місце – Анна Орсаг (смт Буштино); 
ІІІ місце – Олександра Костів (м. 
Ужгород);

дівчата 2002 р.н.: І місце – Вікторія 
Сабадош (смт Буштино),  ІІ місце 
– Олеся Рущак, ІІІ місце – Тетяна 
Соломінська (м. Ужгород);

дівчата 2003-2004 р.н.: І місце – 
Олександра Руцинська (м. Ужгород), 
ІІ місце – Анна Онєгіна (м. Ужгород), 
ІІІ місце – Кароліна Подвич (смт 
Буштино).

Цього ж дня на скелях Занівки від-
бувся VI, заключний, етап Чемпіона-
ту України зі спелеотехніки – техніки 
спуску у печери.

Як розповіла координатор комісії 
зі зльотів і змагань Української спе-
леологічної асоціації Лілія Кіосєва, 
на змагання приїхали близько де-
сяти учасників з Києва, Полтави та 

Закарпаття.
У цьому етапі чемпіонату взяв 

участь і відомий екстремал, учасник 
клубу „Полтава-Спелео” Дмитро 
Бєляєв. У 2013 років він з другом 
потрапив у лавину на горі Гемба 
(Міжгірський район). Його това-
риш загинув під снігом. А Дмитро, 

зламавши обидві ноги і 
пролежавши під снігом 
близько 30 годин, зали-
шився живим. Але одну 

кінцівку довелося ампутувати. Та 
навіть із протезом він не залишив 
улюблену справу. І цього разу при-
їхав із друзями до Занівки.

У підсумку змагань І місце серед 
чоловіків посів Володимир Арбузов 
(м. Київ). На другому – Михайло 
Левінець (м. Ужгород), на третьому 
– Кирило Марковський (м. Харків). 
Серед жінок:  І місце – Лілія Кіосєва 
(м. Київ), ІІ місце – Зінаїда Касьян 
(м. Київ), ІІІ місце – Анна Чаплигіна 
(м. Київ). 

Серед юнаків 2001-2004 р.н. 
призові місця поділили ужгородці: 
Станіслав Дебелий (І місце), Микола 
Худик (ІІ місце) та Олег Гудзинський 
(ІІІ місце). Серед дівчат – Олексан-
дра Осійська (І місце), Олександра 
Костів (ІІ місце) та Олександра 
Руцинська (ІІІ місце). Серед юнаків 
1997-1999 р.н. першим став Владис-

лав Курта, на ІІ місці – Ян Роман, на 
ІІІ – Михайло Сакаль.

Наступного дня відбулася цере-
монія нагородження, під час якої 
призерів відзначили грамотами та 
подарунками.

За матеріалами 
Закарпаття онлайн

НА ТЯЧІВЩИНІ ВІДБУЛИСЯ ЗМАГАННЯ ЗІ СКЕЛЕЛАЗІННЯ ТА СПЕЛЕОТЕХНІКИ
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У селі Оріховиця на території 
бази відпочинку „Шамбала” 
вперше в Україні відбувся 

екстремальний забіг з перешкодами 
„Гонка Героїв”. Це зовсім новий вид 
змагань в Україні – захоплюючий 
крос з подоланням різноманітних 
природних перешкод. Популярний 
у світі вид екстремальних змагань 
з успіхом був апробований і на те-
ренах Закарпаття. Кожен учасник, 
котрий виявив бажання випробувати 
свої сили у подібному забігу, мав 
подолати різноманітні перепони (пе-
реправитись через річку, проповзти 
під колючою дротяною сіткою, здо-
лати болото, піднятись мотузкою по 
схилу). До речі, водних і сухопутних 
перешкод було чимало. А ще треба 
було показати хороші легкоатлетичні 
здібності й навички орієнтування в 
лісі. 

Реалізовувався захід Закарпат-
ським центром туризму, Федера-
цією спортивного орієнтування 
Закарпатської області, Федерацією 

спортивного туризму Закарпаття, а 
також управлінням молоді та спорту 
Закарпатської ОДА, громадським 
об’єднанням „Екстремальні забіги 
Карпатами”. Взяти участь в екстре-
мальній гонці мали змогу всі бажаю-
чі, а не лише професійні спортсмени. 
Потрібне лише бажання, сила волі 
та завзяття. Адреналін, що зашка-
лював, емоції, які перехлюпували 
через край, усвідомлення того, що 
ти все здолав і дістався омріяного 

фінішу, – усе це кожен учасник „Гонки 
Героїв” отримав з надлишком.

Мета екстремального забігу „Гон-
ка Героїв” – популяризувати здо-
ровий, активний спосіб життя серед 
людей, сприяти формуванню силь-
ної, психічно стійкої й фізично ви-
тривалої особистості, здатної діяти 
адекватно за екстремальних умов. 

Загалом в екстремальній гонці 
взяли участь більше 100 осіб з міст 
Києва, Львова, Чернівців, Закар-
патської області та навіть гості зі 

Словаччини.
Учасники фестивалю змагалися 

на дистанції для дорослих – „Гонка 
спритності” (5 км+15 перешкод), 
та дітей – „Дитяча гонка” (800 м+8 
перешкод – для дітей віком від 4 до 
10 років). 

Отже, в найпрестижнішій ка-
тегорії „Еlite” в запеклій боротьбі 
перемогу вдалося здобути Вадиму 
Рогозовському з Київської області з 
результатом 0:24:05 хв, друге місце 
виборов Фечо Георгій з Ужгорода 
– 0:24:15 хв, третє місце дісталося 
Сергію Расчупкіну з Мукачева – 
0:24:32 хв.

Серед жінок 1 місце дісталося 
керівнику гуртків Закарпатського 
центру туризму, краєзнавства, екс-
курсій і спорту учнівської молоді 
Наталії Дешко.

У категорії „Standart” першим діс-
тався фінішу Олександр Тодоров з 
результатом 0:34:39 хв, другим був 
Ярослав Денисюк – 0:35:02 хв, тре-
тім – Олексій Назаренко – 0:35:42 хв. 

У командному забігу (5 осіб) пере-

могу святкували хлопці з Національ-
ної гвардії, які подолали дистанцію 
з результатом 0:29:34 хв, „срібло” 
дісталося команді Закарпатського 

центру туризму – 0:32:11 хв, „брон-
зою” задовольнилася команда ТРК 
„Тиса – 1” – 0:47:10 хв.

Переможених у забігу не було, 
непросту дистанцію здолали всі 
учасники. На фініші кожен отримав 
медаль та футболку на згадку про 
участь у змаганнях. А ті, хто за-
вершив забіг першим, отримали 
можливість взяти наступного року 
участь у подібній екстремальній 
гонці в Словаччині. 

Запрошуємо всіх бажаючих з 
інших областей України навесні 
наступного року взяти участь у над-
звичайно цікавих та емоційно на-
сичених змаганнях „Гонка Героїв”, 
які на Закарпатті стануть гарною 
традицією.

Оргмасовий відділ ЗЦТ

Всесвітній день захисту тварин покликаний 
об’єднувати зусилля людей у збереженні 
тваринного світу нашої планети і в захисті 

прав домашніх тварин. Про це не можна не гово-
рити, адже:

• 3 види тварин зникають кожну годину;
• 1\4 всіх видів флори і фауни нашої планети пере-

стануть існувати вже найближчим часом;
• 70% світових запасів риби знаходяться на межі 

зникнення (в тому числі через надмірний вилов);
• 35% всіх видів морських тварин вже безслідно 

зникли;
• За останні 25 років біологічна різноманітність 

Землі зменшилася на третину.
Щорічно у Закарпатському обласному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді згідно з 
планом роботи відділу екології та природоохоронної 
роботи на початку жовтня проводиться масово-ви-
ховний захід до Дня захисту тварин. Цього року 
заплановано проведення Тижня захисту тварин. 
До плану заходів включено навчально-пізнавальну 
екскурсію до Ужгородського краєзнавчого музею 
„Тваринний світ Закарпаття”, екскурсії до міського 
притулку для тварин „Барбос” (для юннатів гуртків), 
виставка „Мій домашній улюбленець”, конкурс пла-
катів з теми охорони беззахисних тварин.

Екскурсію у павільйоні Природи Ужгородського 
краєзнавчого музею нам провели науковий співро-
бітник музею Михайло Біланич та завідувач відділу 
природи музею Руслана Джахман. Вони розповіли 
про тварин, які населяли територію Закарпаття в 
палеозойську еру, таких як белемніти, амоніти – гі-
гантські молюски, відбитки яких  знайдено у  товщах 
сучасних Закарпатських кар’єрів, зуби акул, які були 
нещодавно знайдені. Особливо цінним на Закарпатті 
вважається скам’янілий відбиток риби-тунця, яка 
водилася в наших краях 46 мільйонів років тому. 
Сьогодні небагато хто знає, що мільйони років тому 
територія сучасного Закарпаття була затоплена 
морем, яке називалось Карпатським морем і було 
частиною потужного океану Тетіс. Воно проіснувало 
понад 100 мільйонів років. На Закарпатті знаходи-

ли кістки печерного ведмедя, гігантського оленя, 
гігантської панди.

Також цікаво було послухати і про тварин сучас-
них, які населяють карпатський регіон. Це пред-
ставники різних систематичних груп хребетних і 
безхребетних тварин:  молюски, риби, земноводні, 
плазуни, птахи та ссавці. Ядро фауни становлять 
види широколистяних лісів – олень благородний, 
козуля, черепаха болотяна, вугор європейський.  
Дуже поширені саламандра плямиста, жаба зе-
лена, мешканці хвойних лісів – глухар і тетерук, 
зустрічаються і мешканці альпійської фауни:  зубка 
альпійська, полівка снігова, тритон альпійський. Чи-
мало і карпатських ендеміків – білка карпатська, кіт 

лісовий, рись звичайна, олень благородний, тритон 
карпатський. Особливу увагу наші екскурсоводи 
звернули на ті види, які занесені до Червоної книги 
України: пугач, саламандра вогняна, бурий ведмідь, 
тритон альпійський, жук-олень, вусач альпійський, 
махаони, гадюка звичайна, подаліріс, кіт лісовий, 
богомоли тощо.

Сьогодні питанням екології  та охорони природи 
приділяється значна увага. Є поняття „Екологізація 
домашнього середовища”, яке означає утримання 
домашніх тварин (кішок, собак, папуг, хом’ячків, риб), 
розведення кімнатних рослин, створення живих ку-
точків, фотовиставок різних об’єктів природи, само-
робних виробів із природних матеріалів. У ЗОЕНЦ  
проведено виставки „Мій домашній улюбленець”, 
на яку юннати представили своїх домашніх твари-
нок – кішечок, собачок, морських свинок, папужок, 
хом’ячків. 

Вони розповідали один одному про особливості 
поведінки своїх улюбленців, про їхнє харчування та 
догляд, улюблені звички та умови утримання. Під 
час виставки тварин юннати  отримали завдання – 
„Зліпи свій зоопарк” із солоного тіста, з яким вони 
успішно справилися. Із кольорового тіста були злі-
плені і собачки, і черепахи, і котики, і змія, і метелик, 
і курка, і кролик, і рибка, і навіть дельфін. 

А на завершення всім бажаючим дітям педагоги 
малювали фарбою на обличчі маски котиків і со-
бачок. 

Не всім нашим юннатам вдалося сходити до місь-
кого притулку для тварин „Барбос”, так як завадила 
непогода, окрім юннатів гуртка  – „Основи біоетики” 
під керівництвом Самойлової А. В. Вони побували 
у притулку для тварин, поспілкувалися з ними, при-
несли їм гостинців, погралися з ними. 

Свято, яке педагоги ЗОЕНЦ організували для 
дітей, вдалося на славу. 

Тож бережіть тварин нашої планети і захищайте 
своїх домашніх улюбленців!

Л.М. Трацевська,
методист відділу екології ЗОЕНЦ

НА  УЖГОРОДЩИНІ  ВПЕРШЕ  ВІДБУВСЯ  ПАТРІОТИЧНИЙ  СПОРТИВНИЙ  ФЕСТИВАЛЬ  „ГОНКА  ГЕРОЇВ”

ЗАХИСТУ  ТВАРИН  —  ТАК!
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„Інноваційні форми і методи роботи на уроках укра-
їнської мови і літератури як один із факторів успішного 
навчання” – тема засідання методичної секції викладачів 
української мови і літератури ПТНЗ області, проведеного 
Навчально-методичним центром професійно-технічної 
освіти 20 жовтня 2016 року в режимі онлайн. 

Питання вебінару є актуальними в контексті сього-
дення: реформування освіти в Україні, модернізація її 
системи набувають особливої значимості. Ставляться 
нові державні вимоги до навчальних закладів, пере-
осмислюється роль викладача в навчально-виховному 
процесі. Тому першочерговим завданням педагога є 
не просто забезпечити учнів ґрунтовними знаннями, а 
засобами рідної мови, мистецтвом слова виховувати 
компетентну особистість, здатну до адекватної оцінки 
подій, спроможну творчо розв’язувати нагальні проблеми, 
в нових умовах інформаційного світу самостійно та вміло 
застосовувати здобуті знання на практиці. 

Важливу роль у досягненні цієї мети відіграє сам фа-
хівець, його творча співпраця з вихованцями, інновації у 
викладанні предмета. Адже від професійної компетент-
ності, педагогічної майстерності викладача, від того, як 
він організовує навчальний процес, які форми, методи, 
засоби, технології обирає для діяльності учнів, значною 
мірою залежать ефективність уроку та його кінцевий 
результат. 

Про використання інноваційних форм і методів роботи 
на уроках української мови і літератури, що є одним із 
факторів успішного навчання, говорили словесники під 
час онлайн-заходу, ділилися власним досвідом роботи 
та обмінювалися думками.

Відповідно до плану роботи секції учасники перегля-
нули відеофрагмент уроку з української мови на тему: 
„Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби 
фразеологізмів”, який провела Росоха Т.М., викладач 
української мови і літератури Хустського професійного 

ліцею. Використовуючи дидактичний матеріал, різні 
форми і методи, серед яких – мовознавчий диктант, 
робота в групах, складання та інсценування професій-
но спрямованих діалогів, пошуково-вибіркова робота 
(учнівські презентації), робота з текстом, символічна 
„Гора досягнень”, – викладач разом із учнями вирішували 
поставлені проблемні завдання, пов’язуючи їх з обраною 
професією, спецтехнологією, матеріалознавством та 
українською літературою.

Про розвиток творчих здібностей учнів на уроках 
української мови і літератури шляхом використання 
інноваційних технологій розповіла колегам Ледней 
Н.П., викладач Тячівського професійного ліцею. Дуже 
цікавою, на її думку, є форма перевірки знань учнів у 
мультимедійному форматі – такий урок є динамічним і 
більш результативним. 

Досвідом роботи щодо застосування інтерактивних 
технологій на уроках української літератури ділилася 
Белень М.М., викладач Міжгірського професійного ліцею. 
Вона зазначила, що різноманітність форм і методів цієї 
технології дає педагогу широкі можливості використання 
її на різних етапах уроку, а особливої атмосфери урокам 
словесності надає проведення їх у етнографічному музеї 
ліцею. Адже саме таким чином можна формувати в учнів 
ціннісне ставлення до культурної спадщини, сприяти 
розвитку здатності сприймати світ через музейну ін-
формацію; виховувати емоції, розвивати творчу уяву та 
забезпечити ефективність і повноцінність уроку.

Викладач Свалявського професійного будівельного 
ліцею Попович І.В. у своєму виступі акцентувала, що 
надає перевагу завданням пошукового та проблемного 
методів, які посилюють інтерес до предмета, навчання, 
розвивають творче й продуктивне мислення, розширю-
ють словниковий запас, вчать культури спілкування та 
поліпшують міжособистісні стосунки.

З вищезазначеного випливає, що використані інно-

ваційні форми і методи роботи на уроках словесності 
та в позаурочний час не тільки позитивно впливають на 
успішне навчання, підвищують його результативність та 
ефективність навчально-виховного процесу, але яскраво 
демонструють, як засобами мистецтва слова можна ви-
ховувати повагу до рідної мови, нашої історії, культури, 
любов до України й свого народу, його звичаїв і традицій.

На завершення вебінару методист НМЦ ПТО Дем-
чишин Г.С. підбила підсумки роботи, ознайомила учас-
ників методичної секції з організаційними питаннями, 
що стосуються методики викладання української мови 
і літератури в ПТНЗ у 2016/2017 навчальному році за 
програмами Міністерства освіти і науки України (зі змі-
нами, затвердженими наказом МНО від 14.07.2016 № 
826), методичними рекомендаціями щодо викладання 
навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних за-
кладах у 2016/2017 навчальному році (лист МОН України 
№1/9-437 від 17.08.2016 р.); надала інформацію про 
участь у VII Міжнародному мовно-літературному конкурсі 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
та використання матеріалів навчального збірника за-
вдань професійного спрямування з української мови, 
розробленого творчою групою викладачів української 
мови ПТНЗ області, зокрема 1-3 розділів: (будівельний 
та деревообробний напрями; електротехнічний напрям 
та виробництво електронної техніки; металообробний, 
транспортний та сільськогосподарський напрями), що 
прорецензовані й розглянуті на засіданні науково-мето-
дичної ради Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти та рекомендовані до впровадження 
в навчальному процесі, а також інформувала про стан 
підготовки 4 і 5 розділів названого збірника. 

Особливу увагу присутніх акцентовано на зовнішнє 
незалежне оцінювання 2017 року.

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти

у Закарпатській області

ВИКЛАДАЧІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ДІЛИЛИСЯ ДОСВІДОМ

Аспекти організаційно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу в 
ПТНЗ обговорювали на засіданні обласної методичної секції заступники директорів 
з навчально-виробничої роботи. Захід відбувся 05 жовтня 2016 року на базі ДПТНЗ 

„Білківський професійний аграрний ліцей”.
На початку засідання виступила Ольга Володимирівна Слюсарєва, директор навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області, яка інформувала 
присутніх про результати наради при Департаменті професійно-технічної освіти Міністерства 
освіти і науки України „Сучасний стан та перспективи розвитку професійної освіти в Україні” 
(21.09.2016). Ознайомила також із планом заходів з реалізації одного з пріоритетних напрямів 
діяльності уряду на 2016 рік – модернізації професійно-технічної освіти.

Ефективна організація навчально-виробничого процесу в ПТНЗ як умова забезпечення 
якості професійної підготовки – у такому контексті розглядались завдання заступника ди-
ректора з навчально-виробничої роботи.

Методист НМЦ ПТО Войченко Л.П., керівник секції, надала методичні рекомендації щодо 
розроблення робочих навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням 
вимог до якісної організації навчально-виробничого процесу, здійснення заступниками контр-
олю за виконанням програм професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок, 
проведенням лабораторно-практичних робіт з основних спеціальних дисциплін, дотриманням 
графіків проведення виробничого навчання, підготовкою та проведенням кваліфікаційних 
атестацій тощо. Заступники директорів з навчально-виробничої роботи обговорили питання 
організації навчально-виробничої діяльності, забезпечення виконання учнями обов’язкового 
переліку навчально-виробничих робіт як умови присвоєння випускникам відповідного рівня 
кваліфікації.

У ході засідання розглядались завдання і функціональні обов’язки заступника директора 
з НВР в організації стажування майстрів виробничого навчання в умовах виробництва.

Під час роботи секції її члени відвідали уроки теоретичного та виробничого навчання у 
Білківському професійному аграрному ліцеї, обговорили з викладачами та майстрами ви-
робничого навчання шляхи удосконалення комплекно-методичного забезпечення професій-
ної підготовки. Викладач інформатики ліцею Сочка М.І. презентував присутнім можливості 
Google сервісів та поділився досвідом їх використання у навчальному процесі.

Також під час перебування у навчальному закладі навчально-методичним центром була 
надана методична допомога 
педагогічному колективу з 
питань атестації професій.

Якими б різноманітними 
не були управлінські функції 
заступника керівника на-
вчального закладу, головна 
з них – бути організатором 
навчально-виробничого про-
цесу. Лише системний дієвий 
контроль за його станом 
забезпечить позитивні ре-
зультати за всіма напрямка-
ми діяльності навчального 
закладу – такий підсумок 
роботи методичної секції 
підвели учасники семінару.

„Сучасні технології навчання: професійне зростання та творчий пошук” – 
такою була тема засідання обласної  секції методистів ПТНЗ Закарпаття, що 
відбулася 4 жовтня на базі Перечинського професійного ліцею.

Засідання розпочалося з навчального тренінгу з оволодіння сучасними 
педагогічними технологіями. Учасники не лише ознайомилися з особливос-
тями та перевагами їхнього використання, а й застосували їх на практиці. 
Методист Перечинського професійного ліцею Є.Ю. Мацо поділилася досвідом 
використання різних технологій у навчально-виховному процесі навчального 
закладу, а майстри виробничого навчання Е.П. Гудак, Т.В. Зизич та викладач 
М.І. Попович змоделювали фрагменти уроків виробничого навчання, про-
ведення лабораторно-практичної роботи, уроку географії з використанням 
кейс-технології, веб-квестів, модульної системи навчання. Завідувач інфор-
маційно-аналітичного кабінету НМЦ ПТО у Закарпатській області Н.М. Палош 
у режимі он-лайн провела майстер-клас з використання Googlе-сервісів та 
програми-конструктора підручників  для створення електронної бази комп-
лексно-методичного забезпечення предметів.

Методист НМЦ ПТО Л.П. Войченко зробила ґрунтовний аналіз підсумків 
підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників у 2016 році, 
наголосила на системності в роботі методиста з педагогічними працівниками 
у міжатестаційний період. 

Із підсумками роботи методичних служб професійно-технічних навчальних 
закладів Закарпатської області у 2015/2016 н. р. ознайомила присутніх мето-
дист НМЦ ПТО І.М. Ладижець, яка зупинилася на аналізі недоліків у роботі 
методичних служб області та висловила низку побажань для покращення 
результативності методичної роботи у 2016/2017 н. р.  Вона зазначила, що 
основними пріоритетами в роботі як професійно-технічних навчальних за-
кладів, так і НМЦ ПТО у Закарпатській області має стати підвищення якості 
професійної підготовки через удосконалення роботи з педагогічними кадрами.

У ході роботи секції методисти отримали консультації з багатьох питань 
організації методичної роботи в ПТНЗ, в тому числі й із планування на новий 
навчальний рік.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Забезпечення  ефективної  організації
навчально-виробничого  процесу 

Обласна секція методистів ПТНЗ
Закарпатської області
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Як уберегти дитину від 
опіків?

З чим тільки не доводиться 
зіштовхуватись, виховуючи ди-
тину. Але не завжди, виходить, 
встежити за рухомим і активним 
малюком, на секунду повер-
нешся, а він, вже намагається 
засунути палець в розетку або 
схопити мамину чашку з гаря-
чим чаєм. Ось приблизно такі 
ситуації, в більшості випадків, 
і стають причиною дитячого 
травматизму. Одним з найпо-
ширеніших видів травмування 
у дітей є опіки. 

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО:
Чашка чаю може бути най-

небезпечнішим предметом у 
вашій кімнаті. Будь-який гаря-
чий напій може обпекти дитину 
навіть через 15 хвилин після 
того, як був приготований.

Ваш випрямляч для волосся 
(або плойка) може розжарюва-
тися так само, як праска. Дити-
на може отримати опік, якщо 
доторкнеться до нього, навіть 
якщо його було вимкнуто 15 
хвилин тому.

НА КУХНІ
На кухні є не тільки плита, 

а й чайник, чашки з гарячими 
напоями та каструлі. І все це 
може обпекти дитину. Маленькі 
діти можуть вилазити на стіль-
ці та столи, діставати руками 
набагато вище й далі, ніж ви 
розраховуєте.

Каструлі можуть здаватись 
дитині цікавою забавою. Від-
верніть каструлі ручками від 
краю столу або кухонної плити 
й зафіксуйте їх так, щоб дитина 
не змогла їх перекинути чи по-
тягнути на себе.

Шнур від чайника також 
може становити небезпеку, 
але якщо ви змотаєте його й 
заховаєте за обмежувачем на 
підставці або будете викорис-
товувати чайник з коротким 
шнуром, то знизите ризик того, 

що дитина потягне за нього й 
вилиє на себе окріп.

Діти можуть легко перекину-
ти гарячі напої, до того ж чашка 
чаю може обпекти навіть через 
деякий час після приготування. 
Тому, коли ви берете свій гаря-
чий напій, тримайте дитину на 
відстані, переконайтеся, що ви 
не несете чашку над головою 
малюка, і поставте її в недо-
ступному для дітей місці.

Конфорки плити, каструлі, 
а також дверцята духовки мо-
жуть залишатись гарячими, 
навіть після вимкнення. Хоч ви 
й можете навчити дітей, як без-
печно поводитися поруч з ними, 
але вони не завжди зможуть 
зрозуміти або пригадати про 
небезпеку, то ж краще тримайте 
їх подалі від цих місць.

Мікрохвильова піч нагріває 
продукти не так, як плита. Уни-
кайте розігрівання пляшечок з 
молоком для немовлят у мікро-
хвильовій печі, бо молоко може 
нагріватись нерівномірно, утво-
рюючи дуже гарячі пласти, які 
можуть обпекти ротик дитини. 
Тому добре струсіть пляшечку 
після розігріву й переконайтеся, 
що молоко тепле, а не гаряче.

Фритюрниці можуть легко 
призвести до пожежі. Якщо 
ви не хочете переходити до 
використання плити або вико-
ристовувати електричну фри-
тюрницю, переконайтеся, що 
робоча ємність заповнена лише 
на 1/3, і стежте за нею.

Сірники, запальнички та 
свічки – це предмети тільки для 
дорослих. Малюки можуть ба-
витись ними. Тому безпечніше 
тримати сірники, запальнички 
та свічки поза їхнім полем зору 
й досяжністю, а ще краще за-
микати такі предмети на ключ. 
Пам’ятайте, що навіть, якщо 
запальнички мають запобіжни-
ки, багато 3–4-річних малюків 
зможуть упоратися з ними 

протягом декількох секунд; 
захисні механізми не стануть 
перешкодою також і для дітей 
старшого віку.

У ВАННІЙ
Купання – невід’ємна части-

на життя кожної дитини. Шкіра 
дитини у 15 разів тонше, ніж 
у дорослих, тож гаряча вода 
може становити реальну небез-
пеку для дітей.

Вмикайте холодну воду пе-
ред гарячою. Ви можете пере-
конатися, що вода потрібної 
температури, наливаючи у 
ванну спочатку холодну воду. А 
коли холодна вода набереться 
в достатньому обсязі, дода-
вайте гарячу, щоб отримати 
потрібну температуру.

Випробування ліктем – це 
найшвидший спосіб перевірити 
температуру води. Занурення 
ліктя у воду дає добре уявлення 
про те, якою вода буде для ма-
люка. Лікоть повинен відчувати 
тепло, а не гаряче або холодне.

Термостатичні змішувальні 
клапани – великий винахід. 
Вони контролюють темпера-
туру гарячого крана, то ж ви 
зможете наповнити ванну га-
рячою водою, але дитину при 
цьому не обпекти. Ці пристрої 
повинен встановлювати тільки 
професіонал.

Час купання. Багато випадків 
отримання опіків відбувається 
тоді, коли дитина потрапляє 
у ванну і перш ніж вона буде 
остаточно готова до купання, 
бавиться зі струменем гаря-
чої води або нахиляється по 
іграшку й падає в гарячу воду. 
Гаряча вода може викликати 
настільки серйозні опіки, що в 
дітей витрачаються роки на лі-
кування й залишаються шрами 
на все життя. Тому невідлучно 
перебувайте біля малюка під 
час купання, щоб убезпечити 
його, а також добре провести 

час разом.

У ВІТАЛЬНІ
Ось де малюки можуть від-

чути відносну свободу. Вітальня 
може бути сповнена сюрпризів 
і цікавих предметів для до-
сліджень. Навіть, якщо дитина 
тільки почала повзати, ви зди-
вуєтесь тому, куди вона може 
дістатися за лічені секунди.

Так, як і на кухні, у кімнаті 
не можна забувати про небез-
пеку, що виходить від гарячих 
напоїв. Поставте чашку на 
верхню полицю, а не на низь-
кий журнальний столик. Якщо 
ви хочете відпочити за чашкою 
чаю, попросіть кого-небудь по-
тримати дитину або посадіть її 
у власне крісло.

Обігрівачі й каміни. Танець 
язиків полум’я привертає увагу 
немовлят і дітей молодшого 
віку. Захисний щиток попере-
дить контакт дітей з вогнем.

Праска. Праска залиша-
ється гарячою після того, як її 
вимкнули. Навіть старші діти 
можуть зробити помилку й до-
торкнутись до гарячої праски. 
Після того, як ви закінчили нею 
користуватись, безпечніше 
буде поставити прилад подалі 
– поза досяжністю й полем зору 
дитини.

НА ПРИРОДІ
Гриль, мангали й багаття 

цілком заслужено є предметом 
занепокоєння батьків. Але під 
пильним наглядом діти можуть 
насолоджуватись відпочинком 
без будь-якого ризику для себе.

Пам’ятайте, що гриль і ман-
гали залишаються гарячими 
протягом тривалого часу, навіть 
коли на них давно немає їжі. 

Діти дуже люблять багаття. 
Тому батькам, краще за все, 
навчити дітей залишатись на 
безпечній відстані від вогню й 
пильно наглядати за ними.

Сподіваємося, що ви прислу-
хаєтесь до наших порад!

ФАХІВЦІ МНС ЗАСТЕРІГАЮТЬ, ПОПЕРЕДЖАЮТЬ…

ПОРАДИ  БАТЬКАМ

Проблема безпеки дитини, її уміння 
захистити себе в навколишньому 
середовищі була і залишається ак-

туальним питанням у системі виховання. 
Безперечно, що за безпеку життя дитини 
відповідає, насамперед, родина. Однак 
багато часу наші діти знаходяться поза 
сім’єю, тому зростає роль і відповідаль-
ність системи освіти за підготовку молоді 
з питань, що належать до сфери безпеки 
життєдіяльності – формування у дітей на-
вичок безпечної поведінки. 

Як свідчить статистика, найчастіше 
жертвами нещасних випадків, аварій, 
стихійних лих стають діти. Як правило, 
вони не знають елементарних правил 
поведінки або просто бездумно поводять 
себе на вулиці, на воді, у лісі, на дорозі, 
у побуті тощо. Нерідко біда приходить і 
тоді, коли батьки залишають дітей без на-
гляду, не контролюють їхні розваги та не 
роз’яснюють про небезпеку тих чи інших 
дій. Разом із тим, діти і самі створюють 
небезпечні ситуації. Щоб протистояти та-
кому явищу в суспільстві, треба озброїти 
підростаюче покоління певним багажем 
знань, забезпечити сприятливі та безпечні 
умови для життя, навчання, дозвілля.

Одним зі способів такого забезпечення 
є щорічне проведення у квітні-травні та 
жовтні-листопаді Тижня знань з основ 
безпеки життєдіяльності в дошкільних, 
загальноосвітніх та професійно-техніч-
нних навчальних закладах. Основна мета 

цього заходу – допомогти сформувати в 
дітей свідоме ставлення до свого життя і 
здоров’я, оволодіти основами здорового 
способу життя, життєвими навичками 
безпечної для життя і здоров’я поведінки 
у повсякденному житті та при виникненні 
надзвичайних ситуацій.

Звертаємо увагу керівників та педа-
гогічних працівників закладів освіти на 
те, що кожний навчальний заклад, при 
проведенні Тижня знань з основ безпеки 
життєдіяльності, сказане вище повинен 
реалізувати відповідно до вікової категорії 
своїх вихованців та у доступній для сприй-
няття формі донести до них елементарні 
знання з питань безпеки життєдіяльності, 
відповідно до тематичного плану прове-
дення даного заходу, який охоплює осно-
вні правила поведінки:

- при експлуатації побутових газо- та 
електроприладів;

- на транспорті, автошляхах та заліз-
ниці;

- під час зимового відпочинку поблизу 
водоймищ;

- при зустрічі зі свійськими та дикими 
тваринами;

- під час подорожі до лісу;
- при виникненні пожежі;
- при виявлені розливу ртуті;
- при користуванні предметами побуто-

вої хімії та піротехнічними засобами;
- при виявленні маловідомих предметів;
- при виявленні вибухонебезпечних та 

підозрілих предметів;
- під час новорічних та різдвяних свят.
Пам’ятаймо! Усі дорослі, які несуть від-

повідальність за життя і здоров’я дітей, 
повинні пам’ятати, що тема безпеки життя 
дитини невичерпна, вона необмежена 
Тижнем чи однією розмовою, а повинна 
звучати постійно. Адже ті зерна знань, 
умінь, навичок, які закладаються підрос-
таючому поколінню зараз, обов’язково 
знадобляться в майбутньому: сьогодні 
це бесіди, але, можливо, завтра отримані 
знання допоможуть їм у реальній надзви-
чайній ситуації.

Кваліфіковану методичну та консуль-
таційну допомогу щодо організації та 
проведення Тижня знань з основ безпеки 
життєдіяльності можна отримати у На-
вчально-методичному центрі цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Закар-
патської області (тел. 67-33-96, 67-32-84) 
та в навчально-консультаційних пунктах 
цивільного захисту м.Мукачево та м.Тячів.

Н. Груник,
методист обласного методичного

кабінету навчально-методичного центру
ЦЗ та БЖД Закарпатської області 

ТИЖДЕНЬ ЗНАНЬ З ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


