
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
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Закарпаття з давніх-давен славилося 
високоосвіченими особистостями, які 
розвивали культуру, творили освіту і 

науку не тільки на теренах свого краю, але 
й у багатьох країнах світу.

Традиції знаних краян у Закарпатському 
інституті післядипломної педагогічної освіти 
продовжує плеяда професорів-викладачів 
та методистів, які навчають молоду гене-
рацію відстоювати власну думку, боротися 
за свої права, бути справжніми патріотами 
України.

Сьогодні Закарпатський інститут після-
дипломної педагогічної освіти відзначає 
ювілей – 70 років із часу заснування. Це 
поважний вік, адже не одне покоління ви-
сококваліфікованих спеціалістів віддали все 
своє вміння, талант, фахову майстерність та, 
врешті-решт, вклали душу, щоб ствердити 
імідж закладу і прославити його не лише на 
теренах Срібної Землі…

У повоєнні роки для тисячі закарпатців 
освіта стала визначним фактором, який 
спонукав життєдайну наснагу, відроджував у 
зруйнованих містах та селах потяг до науки, 
знань, культури. 

Для багатьох педагогічних працівників ро-
бота в інституті стала сенсом життя, увірвав-
шись в їхню долю і ставши визначальною ба, 
навіть знаковою, допомогла втілити власні 
надбання, доробки, виплекати і зростити 
нове покоління вчительської генерації, які 
продовжили навчати і виховувати молодь.

Колектив Закарпатського інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти сьогодні 
– це професіонали, досвідчені та ініціативні 
науково-педагогічні працівники, які на висо-
кому рівні володіють науково-методичною 
роботою, інформаційно-комунікаційними 
технологіями, проводять курси підвищення 
кваліфікації та комплексної освітньої під-
готовки педагогічних працівників області, 
упроваджують передовий педагогічний до-
свід, допомагають молодим освітянам від-
шукати та втілити свою родзинку в нелегку 
працю вчителя. 

10 листопада в Закарпатській обласній 
філармонії відбулися урочистості з нагоди 

70-ї річниці з дня заснування Закарпат-
ського інституту післядипломної педагогічної 
освіти.

Історія створення інституту сягає у да-
лекий 1946 рік, коли наказом КП/б/У від 5 
березня перетворили центральний методич-
ний кабінет в м. Ужгороді в обласний інститут 

удосконалення кваліфікації вчителів. Мето-
дисти інституту впродовж семи десятиліть 
дбайливо піклуються, скеровують, надаючи 
фахові поради тим, хто дає дорогу в життя 
молодій генерації.

На урочистому зібранні згадали дирек-
торів, які започатковували перші кроки на 
освітянській ниві Срібної Землі, педагогічних 
працівників, ветеранів освіти, які віддавали 

свої вміння, професійну майстерність, твор-
чість для вдосконалення фахової компетент-
ності та професійного зростання.

Вітати іменників прийшли перший за-
ступник голови Закарпатської обласної ради 
Йосип Борто, заступник міського голови 
Ужгородської міської ради Іштван Цап, 
заступник директора департаменту освіти 
і науки Закарпатської ОДА Аттіла Штерр, 
які побажали освітянам знаного не лише 
в Закарпатті, а й в Україні, інституту після-
дипломної педагогічної освіти подальшого 
професійного та фахового вдосконалення, 
креативності, творчого розвитку, та нагоро-
дили науково-педагогічних працівників По-
чесними грамотами.

Тетяна Палько, директор Закарпатсько-
го інституту післядипломної педагогічної 
освіти, подякувала педагогам-ветеранам, 
які доклали чимало зусиль у розвиток та 

становлення іміджу вишу на теренах за-
карпатської землі. Розповіла про роботу 
закладу, направлену на впровадження нових 
освітніх технологій організації навчального 
процесу з підвищення кваліфікації керівних 
і педагогічних кадрів освіти та реалізацію 
сучасних моделей неперервної освіти, у 
тому числі з використанням інформаційних 
та комунікаційних технологій, інтеграції 

післядипломної педагогічної освіти в між-
народний освітній простір.

Привітати колег приїхали знані в Укра-
їні науковці: Віктор Олійник, ректор ДВНЗ 
„Університет менеджменту освіти” НАПН 
України, академік НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор, заслужений 
працівник освіти України; Наталія Гонча-
ренко, начальник відділу стратегій розвитку 
освіти ДНУ „Інститут модернізації змісту 
освіти” МОН України та колеги з інститутів 
післядипломної педагогічної освіти, члени 
Консорціуму закладів післядипломної пе-
дагогічної освіти і засновники Українського 
відкритого університету: Петро Олешко, 
ректор Волинського ІППО, Остап Бодик, 
в.о. ректора Донецького обласного ІППО, 
Ірина Цимбал, ректор Луганського обласного 
ІППО, Роман Зуб’як, ректор Івано-Франків-
ського обласного ІППО, Ігор Смагін, ректор 

Комунального закладу „Житомирський 
обласний ІППО” Житомирської обласної 
ради, Віктор Очеретянко, перший проректор 
Хмельницького ОІППО, які подарували муль-
тифункціональний пристрій та наголосили, 
що Закарпаття багате на інтелектуальних, 
освічених, креативних, щирих та працьови-
тих педагогів. 

Зі сцени звучало багато теплих та щирих 
слів на адресу ювілярів. Почесними грамо-
тами та відзнаками нагородив педагогів За-
карпатського ІППО Преосвященніший Віктор 
Бедь, єпископ Мукачівський і Карпатський, 
керуючий Карпатською єпархією Української 
автокефальної православної церкви, ректор 
Карпатського університету та Карпатської 
Богословської Академії та презентував 
унікальний дарунок – факсимільну копію 
Пересопницького Євангелія.

До вітань долучилися представники 
ДВНЗ „Ужгородський національний універ-
ситет”, Мукачівського державного універси-
тету, видавничого дому „Основа”, директорів 
ЗОШ м. Ужгорода, голова обласної проф-
спілки освітян Закарпаття. 

Незабутні враження, позитивні емоції та 
святковий настрій подарували присутнім но-
мери у виконанні заслуженого академічного 
Закарпатського народного хору, феєрична 
майстерність юних краян – ансамблю танцю 
Танцювальної корпорації друзів „ПАДІЮНу”, 
неймовірне звучання саксафону та віолон-
челі, танцювальна композиція учнів Лінгвіс-
тичної гімназії ім. Т.Г. Шевченка. 

Нам випала велика честь працювати у 
виші, який виховав не одне покоління пре-
красних фахівців та спеціалістів, справжніх 
знавців своєї справи. Сьогодні колектив 
продовжує і примножує славні традиції 
провісників. Успішно запроваджує і втілює 
європейські підходи до підготовки молодої 
генерації, яка будуватиме незалежну і со-
борну державу.

Це було справжнє свято освітян, адже 
педагог – це покликання, спосіб буття, 
мислення, душевний стан. Це наставник, 
який щодня перетворює буденне життя на 
чарівну казку, розкриває таланти, дарує по-
чуття впевненості та вірить у свою клопітку 
працю, яка у майбутньому принесе вагомий 
результат.

Нехай завзятість у починаннях, наполе-
гливість у звершеннях, творчість у науковій 
роботі супроводжують вельмиповажну 
науково-педагогічну плеяду.

Закарпатському  ІППО  –  70  років!

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – 
це його мова,

ота жива схованка людського духу,
його багата скарбниця,

 в яку народ складає і своє давнє життя,
і свої сподіванки,

 розум, досвід, почування.
Панас Мирний

9 листопада – День української писемності та мови. Це 
свято було встановлено Указом президента України в 1997 
році і відзначається щорічно на честь українського літописця 
Нестора – послідовника творців слов’янської писемності 
Кирила і Мефодія.

З нагоди святкування у ВПУ №3 м. Мукачево, ДНЗ „Ужго-
родський центр ПТО” та Тячівському професійному ліцеї 
пройшов І етап Міжнародного конкурсу знавців української 
мови імені Петра Яцика. Завдання заходу передбачало 
написання учнями творчих робіт, перевірку українського 
правопису та вміння працювати з текстом.

У ВПУ №3 м. Мукачево також проведено виховну годину, 
літературну годину на тему „О, слово рідне! України слава!”, 
організовано огляд учнівських тематичних стіннівок та на-
писання радіодиктанту.

Цікаві літературно-музичні композиції пройшли у ДНЗ 

„Ужгородський  центр ПТО” та Берегівському професійному 
ліцеї сфери послуг, де вихованці навчальних закладів про-
демонстрували вміння художнього читання поезій, прозових 
творів, свої вокальні дані, артистизм. 

 Під час виховної години учні Хустського професійного лі-
цею сфери послуг мали змогу „доторкнутися” до поетичного 
слова українських письменників, переглянути відеоролики 
з українськими народними піснями.

До дня української писемності та мови в бібліотеці 
Свалявського професійного будівельного ліцею відбулася 
віртуальна виставка „Скарб народу”, а в ДПТНЗ „Білків-
ський професійний аграрний ліцей” яскравою родзинкою 
святкування став флешмоб, що пройшов під гаслом „Я 
люблю мову”.

Ознайомитися з художньою та науковою літературою, 
більш глибше дізналися про історію рідного слова та мови 
учнівська молодь Міжгірського професійного ліцею мала 
змогу на тематичному вечорі „Мова – душа народу” та з 
книжкової виставки.

Проведення таких заходів дає можливість прививати 

молодому поколінню любов до рідного слова, сприяє по-
ліпшенню культури мовлення, збагаченню словникового 
запасу, виховує почуття патріотизму та любові до України.

Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти 

у Закарпатській області

ДЕНЬ  УКРАЇНСЬКОЇ
ПИСЕМНОСТІ  ТА  МОВИ



Урочистостям передували творчі 
зустрічі зі студентами ДВНЗ „Ужго-
родський національний універси-

тет”, покладання квітів до пам’ятників 
Тарасу Шевченку та Августину Волошину. 
Майстри пера попрямували до театраль-
ної зали, де на них чекали представники 
обласної та міської влади, громадськості, 
дипломати, депутати різних рівнів та мит-
ці і, звичайно, шанувальники літератури 
взагалі і кожного письменника зокрема.

Відкриваючи святкове дійство, голова 
Закарпатської обласної організації На-
ціональної спілки письменників України 
Василь Густі згадав історію створення 
спілки та тих, хто стояв біля її витоків – 
тодішніх творців нашої літератури. „Пер-
ша спілка письменників була невеличка, 
яка об’єднала трьох людей: Андрія Па-
труса-Карпатського, Федора Потушняка 
та Петра Лінтура. З того часу минуло сім 
десятиліть, як сім крутих перевалів, сім 
стрімких вершин. І кожна по-своєму зна-
менна і пам’ятна, які ми долали разом”, 

– наголосив Василь Петрович та додав, 
що нинішня генерація красного слова до-
стойно примножує традиції, започаткова-
ні корифеями українського письменства. 
А це – Іван Чендей, Михайло Томчаній, 
Петро Скунць та ін.  

У теперішньому складі письменниць-
кого колективу є два лауреати Шевченків-
ської премії – Петро Мідянка та Мирослав 
Дочинець. А Дмитро Кешеля та Василь 
Кухта були номінантами на здобуття цієї 
високої відзнаки. Наші краяни удостоєні 
багатьох українських і міжнародних від-
знак. І кожного разу, коли йдеться про 
присудження обласної літературної пре-
мії ім. Ф.Потушняка, то непросто вибрати 
кращих із кращих, а це свідчить, що твор-
чі пошуки тривають, вони результативні 
і перспективні.

„Зв і сно ,  звання  письменник а 
зобов’язує до непрестанної праці за 
робочим столом, і такої ж участі в громад-
ському житті краю”, – далі мовив В.Густі.

Лише один факт: наші письменники 
беруть участь у кожній важливій події на 
рівні області та районів і це – не секрет. 
Заслуговує уваги і постійно діюча акція 
„Зцілюще слово”, у рамках якої вони 
йдуть у сирітські будинки, лікарні, госпі-
таль до воїнів, які одужують після пора-
нень в АТО. Чи інша акція „Письменник 
– сільській бібліотеці, сільська бібліотека 
– письменнику!”. І нарешті – „Карпатська 
ватра” – фестиваль, що покликаний 

об’єднати письменників Карпатського 
Єврорегіону у творчій роботі, у написан-
ні нових книг, які б достойно вплелися 
у всеукраїнський літературний процес, 
збагатили б наші національні надбання. 
І таких  прикладів багато. 

Як важливе Василь Густі зазначив і 
те, що очолювана ним обласна органі-
зація  відчуває всебічну підтримку з боку 
облдержадміністрації, обласної ради та 
місцевих влад. Успішно діє програма 
підтримки нових закарпатських письмен-
ників. Повинен вийти альманах творів 

сучасних закарпатських письменників, 
профінансований владою. Подякував 
своїм побратимам по перу за невсипущу 
працю, присутнім гостям – за увагу, а та-
кож численним читачам, яких мають наші 
письменники від Ужка до Ясіня, від Сріб-
ної Землі до Слобожанщини. Та побажав, 
щоб з-під золотого пера  майстрів слова 
Сріберної Землі виходили нові твори, 
достойні теперішнього часу і майбуття. 

Про віхи становлення спілки, її істо-
рію та найбільші досягнення, корифеїв 
та нове плідне покоління письменників 
і поетів проникливо, зі знанням справи 
розповіла доцент кафедри української 
літератури УжНУ, літературознавець, 
критик Олександра Ігнатович. Та так 
розповіла, що зачарувала всіх присутніх. 
Її  завершальні слова щодо здобутків 
досвідчених майстрів слова для тепе-
рішньої генерації задля мистецького 
зростання запам’ятаються надовго: 
„Вони творять, відчуваючи надійність 
підвіконня того будинку, що стоїть на 
рідній землі”.   

Заступник голови ОДА Олександр 
Петік у своєму вітальному слові наго-
лосив на силі слова, яке може бути як 
життєдайним, так і вбивчим, що може 
сіяти як любов, так і розбрат та війну. „Це 
надзвичайна зброя і видима, і незрима. 
І саме слово – перше, материнське та 
батьківське дає змогу кожному з нас від-
чути себе людиною зокрема та народом 

разом, бо саме в слові – енергетичний 
код цінностей українців. На його сторожі 
і стоять трударі письменницької ниви 
– властителі  дум наших і ми повинні 
шанувати їх”, – підкреслив він. 

А заступник голови облради Перо 
Грицик за дорученням очільника облради 
Михайла Рівіса щиро привітав з ювілей-
ною датою іменинників та зазначив, що 
обласна влада  намагається підтримува-
ти їх всебічно. Та, на жаль, нема таких 
можливостей, аби їм творилося без жури, 
не переймаючись тим, де знайти кошти 
на нову книгу. „Ви ніколи не просите 
грошей для себе, але просите, аби ви-
дати свою працю, щоб вона  не пропала 
десь у шухлядах. Спасибі вам за це. Ми 
й надалі будемо вам допомагати у міру 
можливостей. Бажаю вам творчих успіхів,  
наснаги, благополуччя в родинах і миру 
та злагоди в державі, бо це – найбільша 
цінність сьогодні”, – сказав він та повідо-
мив приємну новину: на адресу спілки на-
дійшла вітальна адреса від Голови Вер-
ховної Ради України Андрія Парубія, яку 
зачитав піднесено та тепло. Завершив 
свій виступ П.Грициктакими словами: „У 
колективі мені сказали звернутися до вас 
так: „Шановні письменники! Ви – творча 
еліта нашого чарівного закарпатського 
краю! Дозвольте завершити офіційне 
привітання віршованими рядками:

ХАЙ ПАЛАЄ ВАШЕ СЛОВО,
МОВ ГІРСЬКЕ БАГАТТЯ –
НА ДОБРО УСІЙ КРАЇНІ
Й СЛАВУ ЗАКАРПАТТЯ!”

Після виступів О.Петік та П.Грицик 
вручили нагороди обласного рівня. Так, 
за вагомий внесок у розвиток вітчизня-
ної літератури, збереження та популя-
ризацію національної культури, плідну 
літературну діяльність, активну участь 
у громадсько-культурному житті краю, 
значні творчі досягнення та з нагоди 
70-річчя створення Закарпатської облас-
ної організації НСПУ спільною відзнакою 
обласної ради та обласної державної 
адміністрації – нагрудним знаком „За 
розвиток Закарпаття” вшановано До-
чинця Мирослава Івановича – прозаїка, 
публіциста, лауреата Національної пре-
мії України ім. Тараса Шевченка, Дурунду 
Андрія Ілліча – прозаїка, публіциста, 
члена НСПУ, члена НСЖУ, лауреата Між-

народної літературної премії імені Б. Леп-
кого, Шкірю Василя Васильовича – проза-
їка,  члена НСПУ, журналіста, редактора 
Іршавської районної газети „Нове життя”, 
Ходанича Петра Михайловича – проза-
їка, публіциста, драматурга, члена НСПУ, 
кандидата педагогічних наук.

Грамотою обласної ради нагороджено: 
БАЛЛА Кароя Ласловича – поета, про-
заїка, перекладача, лауреата премії ім. 
Йожефа Атілли, члена Закарпатської об-
ласної організації НСПУ, КОВТЮКА Ішт-
вана Яношовича – поета, перекладача, 
лауреата премії ім. Яноша Араня, члена 
Закарпатської обласної організації НСПУ. 

Подяку обласної ради оголошено та 
нагороджено цінним подарунком: ГРЕБУ 
Василя Михайловича – прозаїка, публі-
циста, члена Закарпатської обласної ор-
ганізації НСПУ, ФЕДАКУ Сергія Дмитро-
вича – поета, прозаїка, публіциста, члена 
Закарпатської обласної організації НСПУ. 
Подяку обласної ради також  оголошено 
Кузану  Василю Васильовичу – поету, 
прозаїку, члену Закарпатської обласної 
організації НСПУ.

Заступник голови НСПУ Олександр 
Гордон відзначив, що Закарпатська об-
ласна організація займає особливе місце 
в контексті всеукраїнського літературного  
процесу, відмітив активні творчі зв’язки 
з колегами прикордонних  регіонів су-
сідніх  країн, наголосив на важливості 
проведення міжнародних  літературних  
фестивалів, як це є у Закарпатті та вру-
чив іменинникам нагороди НСПУ.  

Тепло вітали своїх побратимів по 
слову голови Львівської та Івано-Фран-
ківської  обласних організацій НСПУ 
Ігор Гургула та Євген Баран, заступник 
Асоціації поетів-ронделістів України 
Володимир Барна, голови обласних 
спілчанських організацій художників та 
композиторів Борис Кузьма та Віктор 
Теличко, начальник управління культу-
ри ОДА Вікторія Фролова, Генеральний 
консул Словаччини в Ужгороді Янка Бу-

ріанова, відомий український письменник 
зі Словачини Василь Дацей.

Юні таланти Ужгородської лінгвістич-
ної гімназії та Ужгородського коледжу 
культури і мистецтва радували присутніх 
своїми виступами. А знаменитий камер-
ний хор „Кантус” на завершення виконав 
„Молитву за Україну”.

4 листопада відбувся круглий стіл 
„Творче співробітництво українських 
письменників прикордонних областей 
Карпатського Єврорегіону в контексті  
всеукраїнського літературного процесу”. 
Письменники читали свої поезії та обго-
ворювали їх у широкому  родинному колі. 

Прес-служба
Закарпатської облради
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Закарпатські  майстри  пера  урочисто  відзначили
70-річчя  своєї  спілки

Урочисті заходи відбулися у приміщенні Закарпатського академічного 
театру ляльок. Цій даті приурочений і 4-ий  традиційний літературний 
фестиваль „Карпатська ватра”, в якому беруть участь письменники з 
Києва, Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців. Бажаними гос-
тями є представники українського письменства  Словаччини, Польщі, 
Румунії, Угорщини та ін.

25-26 листопада у м. Києві, в Національному технічному університеті України 
„Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, проходив перший загаль-
ноукраїнський форум учителів німецької мови „Професійні сфери німецької мови 
– німецька мова у школі та ВНЗ в Україні сьогодні”.

Відкрили освітянський форум заступник Міністра освіти і науки України П.К. 
Хобзей, керівник відділу культури, освіти та національних меншин Посольства 
Федеративної республіки Німеччина в Україні д-р Крістіан Гаттендорф, Президент 
Асоціації українських германістів (АУГ), д.філол.н., проф. А. Паславська, Президент 

Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ) в м. Київ, д.філол.н., проф.  
Р. Пилипенко, наголосивши, що глибоке знання кількох іноземних мов та інтенсивна 
перекладацька практика вважаються назагал найважливішими підвалинами для 
професійного успіху у цій сфері діяльності, побажали позитивних емоцій та гарних 
результатів.

Учасники продовжили роботу у круглих столах, ворк-шопах, семінарах, май-
стер-класах, де розглядали, презентували, дискутували про результати навчання 
та формування компетенцій у рамках Болонської системи, навчальні програми в 
Україні, перспективи і можливе вирішення проблем німецької мови, мовну підготов-
ку на спільних програмах, використання автентичних відео на заняттях німецької 
мови тощо.

ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ  ФОРУМ  УЧИТЕЛІВ  НІМЕЦЬКОЇ  МОВИ
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З метою залучення учнівської молоді до 
пошуково-дослідницької діяльності, 
виховання поваги та бережливого став-

лення до історико-культурної спадщини укра-
їнського народу, природи рідного краю 11-13 
листопада в м. Миколаєві вже всьоме прохо-
дила Всеукраїнська краєзнавча конференція 
„Мій рідний край, моя земля очима сучасників” 
2016. Організатори заходу: Миколаївський 
обласний Центр туризму, краєзнавства та екс-
курсій учнівської молоді і Український держав-
ний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді за підтримки департаменту 
освіти і науки Миколаївської облдержадміні-
страції. 

У роботі конференції взяли участь 38 
делегацій з 18 областей та 16 районів (міст) 
Миколаївської області (156 учасників). До 
організації та проведення заходу залучено 
близько 200 учнів (вихованців) навчальних 
заходів м. Миколаєва. 

Роботі конференції передувало знайомство всіх 
учасників з м. Миколаєвом: проведено пізнавальні 
екскурсії, у ході яких юні краєзнавці мали змогу побу-
вати на масштабному підприємстві, який є флагманом 
української аграрної промисловості ТОВ СП „Нібулон” 
та разом з гідами-екскурсоводами прогулялися осінніми 
вулицями історичної частини міста. 

Урочисте відкриття конференції відбулося у Мико-
лаївському обласному будинку художньої творчості. 
Учасників привітали заступник директора, начальник 
управління освіти та ресурсного забезпечення депар-
таменту освіти і науки облдержадміністрації Удовичен-

ко Олена Олександрівна, 
директор Миколаївського 
обласного Центру туризму, 
краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді Горбова 
Тетяна Олександрівна, за-
ступник директора з на-
вчально-методичної роботи 
Українського державного 
центру туризму і краєзнав-
ства учнівської молоді На-
ровлянський Олександр Да-
нилович, доктор історичних 
наук, професор Чорномор-
ського національного уні-
верситету ім. Петра Моги-
ли, голова Обласної спілки 
краєзнавців Миколаївщини 

Тригуб Олександр Петро-
вич, начальник управління у 
справах сім’ї, дітей та молоді 
Миколаївської міської ради 
Соколик Олег Віталійович. 
Створенню позитивної, твор-
чої атмосфери конференції 
сприяла концертна програ-
ма „Талантами славиться 
рідна земля”, проведена 
колективами Миколаївського 
обласного будинку художньої 
творчості.

У рамках конференції працювали 6 секцій. Усі учас-
ники нагороджені сертифікатами про участь та отри-
мали збірники статей, а також друковану та сувенірну 
продукцію Миколаївського обласного Центру туризму 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

Закарпатську делегацію на конференції представля-
ли вихованки ЗЦТКЕСУМ в секції „Історичне краєзнав-
ство” Барч Вікторія та Гавриліна Ольга (учениці 7 класу 
Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 7), керівник Дешко Н.В. та 
Шкіря Яна – секція „Географічне краєзнавство та геоло-
гія” учениця 9 класу КЗ НВК Смогловицької ЗОШ І-ІІ ст. 
Іршавського району (керівник Глеба Я.Ф.), робота якої 
була відзначена керівниками секції як одна з кращих.

Після конференції на всіх її учасників чекав захо-
плюючий майстер-клас з виготовлення традиційного 
оберегу – ляльки-мотанки та екскурсія до Миколаїв-
ського краєзнавчого музею „Старофлотські казарми”.

13 листопада в Миколаївському будинку вчителя 
відбулося урочисте закриття конференції, під час якого 
учасників, доповіді яких відзначені керівниками секцій 
як кращі, нагороджено грамотами Миколаївського 

обласного Центру туризму, краєзнавства 
та екскурсій учнівської молоді. Їхні до-
слідження увійдуть до збірника робіт VІІ 
Всеукраїнської конференції учнівської 
молоді „Мій рідний край, моя земля очима 
сучасників”. Під час закриття конференції 
учасники висловили побажання зустрітися 
і наступного року. Делегація Закарпатської 
області висловлює щиру подяку всім орга-
нізаторам конференції та за теплий прийом. 
Усі учасники отримали неоціненний досвід 
та незабутні враження від поїздки.

Туристсько-краєзнавчий відділ
ЗЦТКЕСУМ

19 листопада до Всеукраїнської акції „16 днів проти насильства” центром прак-
тичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти реалізовано проект „Майбутнє без насильства”. 

У рамках проекту проведено лекцію для лідерів учнівського самоврядування на-
вчально-виховних закладів Закарпатської області. Школярам надали інформацію, 
що в Україні щорічно з 25 листопада по 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція 
„16 днів проти насильства”, яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою. 

У цей період тисячі людей та сотні державних і громадських організацій активі-
зують свої зусилля заради об’єднавчої мети: поглибити розуміння та обізнаність 
стосовно всіх форм насильства, створити у конкретному регіоні простір, вільний 
від насильства та торгівлі людьми. Дати акції символічно наголошують на такому 
зв’язку: 25 листопада – Міжнародний день проти насильства проти жінок, 10 грудня 
– Міжнародний день прав людини. 

Учасники заходу отримали розроблені центром практичної психології, соціаль-
ної роботи та корекційної освіти інформаційні буклети з порадами як діяти і куди 
звертатися у випадку насильства. 

Завершився проект флешмобом у формі серця як символу майбутнього без 
насильства.

З 21 по 25 листопада 2016 року центром практичної психології, соціальної 
роботи та корекційної освіти проведено семінар-тренінг практичних психо-
логів та соціальних педагогів за 36-годинною програмою „Навички кризового 

консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей”.
У семінарі взяли участь 22 працівників психологічної служби системи освіти 

Закарпатської області. Учасники отримали інформацію про психічний стрес, його 
ознаки у дітей та дорослих, психодіагностику стресу, міжнародні підходи до орга-
нізації психосоціальної допомоги під час гуманітарних катастроф, а також набули 
навичок надання первинної психологічної допомоги під час гуманітарних катастроф, 
навичок психологічного відновлення у дітей різних вікових груп.

МІЙ  РІДНИЙ  КРАЙ,  МОЯ  ЗЕМЛЯ  ОЧИМА  СУЧАСНИКІВ

„16  днів  проти  насильства”

Семінар-тренінг  практичних  психологів
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Саме з огляду на потреби сучасної школи 
нещодавно у приміщенні СЮТ відділу 
освіти Хустської РДА для вчителів за-

рубіжної літератури району проведено „творчу 
майстерню” з проблемної теми „Опановуємо нові 
педагогічні технології: скрайбінг та веб-квест”. 
Мета заходу – забезпечення організаційного та 
науково-методичного супроводу впровадження 
елементів хмарних технологій, зокрема скрайбін-
гу та веб-квесту у навчально-виховний процес, 
забезпечення готовності педагогів до системної 
самоосвітньої діяльності й повсякденної творчої 
самореалізації.

Організатором заходу була методист РМК О. 

Андьол, яка наголосила на актуальності вико-
ристання хмарних сервісів в освіті та основних 
перевагах використання хмарних технологій у 
навчально-виховному процесі. 

У своїх виступах члени районної творчої групи 
ознайомили вчителів з хмарними технологіями, 
висвітлили форми їх застосування на уроках 
зарубіжної літератури. Зокрема, Т. Попович (Ви-
шківська ЗОШ І-ІІІ ст №1.) розповіла про історію 
походження терміну „хмара”, необхідні для роботи 
в „хмарах” компоненти та пов’язані з нею техно-
логії. З новітніми тенденціями у створенні презен-
тацій ознайомила присутніх Х. Поп (Кічерельська 
ЗОШ І-ІІ ст.). О. Галай (Березівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
поділилася досвідом застосування технології 
скрайбінгу на уроках літератури. З алгоритмом і 
методичними вимогами до створення веб-квесту 
ознайомила присутніх С. Кострець (Копашнівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.). Про переваги застосування сучасних 
інформаційних технологій на уроках літератури 
розповіла Н. Якубець (Заломська ЗОШ І-ІІ ст.). 
Усі виступи членів творчої групи супроводжува-
лися демонстрацією презентацій та відеозаписів 
фрагментів уроків.

Учителі району отримали корисні посилання 
для роботи з технологіями скрайбінгу та веб-
квесту. Підсумком педагогічного заходу стала 

вправа „Сітка Елвермана”, під час якої вчителі 
висловили власні думки щодо переваг та недоліків 
вказаних вище технологій в освіті. Учасники зі-
брання переконалися, що використання хмарних 
технологій в освітньому процесі – це не тільки нові 
технічні засоби, а й інноваційні форми та методи 
навчання, за яких учень активно, з цікавістю 
працює на уроці, бачить плоди власної праці й 
може оцінити їх. 

Захід сприяв розширенню методичних мож-
ливостей учителів зарубіжної літератури району, 
підвищенню їхньої професійної компетентності. 
Педагоги щиро подякували методисту О. Андьол 
і районній творчій групі за цікавий та корисний 
матеріал, представлений у рамках „творчої май-
стерні”, висловили побажання щодо надання 
можливості постійного доступу педагогів та їхніх 
вихованців до Internet-мережі. 

Т.М. Попович,
голова творчої групи

 вчителів зарубіжної літератури

Сучасний темп життя характеризується 
швидкими та глибокими змінами. Змі-
нюється, удосконалюється і система до-

шкільної освіти, яка завжди виконувала і виконує 
важливе соціальне замовлення суспільства та є 
одним із факторів його розвитку. 

Нелегко знайти більш багатогранне і складне 
явище, ніж управлінська діяльність. Управління 
колективом називають мистецтвом, успіху в яко-
му досягають природжені управлінці або ті, хто 
постійно працює над удосконаленням управлін-
ської діяльності, вивчаючи теорію педагогічного 
менеджменту.

З метою підвищення майстерності керівників, 

удосконалення знань, умінь та навичок з про-
блем управлінської діяльності; сприяння розвитку 
організаторської та просвітницької діяльності, 
стимулювання процесу якісних змін у професій-
ній діяльності керівників ДНЗ, заохочення їх до 
творчості, інноваційної освітянської діяльності на 
базі Рокосівського ДНЗ (в.о. завідувача Гусак А.М.) 
відбулася нарада-семінар з керівниками ДНЗ 
району „Модернізація управлінської діяльності 
керівника ДНЗ в умовах інноваційного розвитку 
дошкільної освіти”.

Кір’янова В.Ф., методист РМК, у своєму виступі-
презентації „Упровадження в систему роботи ДНЗ 
стратегічних ліній модернізації дошкільної ланки 
освіти” зосередила увагу присутніх на тому, що 
сучасний керівник повинен бути компетентним як 
у питаннях методології навчання, виховання і роз-
витку дошкільників, так і в системному управлінні 
дошкільним навчальним закладом. Методист на-
голосила на тому, що в сучасних умовах керівник 
дошкільного навчального закладу має виявляти 
високий рівень управлінської компетентності. 

Розглядалися й питання нормативно-право-
вого забезпечення оцінювання якості дошкільної 
освіти, технології вивчення рівня сформованості 
основних компетенцій дітей в умовах дошкільного 
навчального закладу; сучасний підхід до визна-
чення рівня сформованості основних компетенцій 
вихованців та використання в роботі кваліметрич-
ної моделі оцінювання рівня розвитку дитини 
старшого дошкільного віку. 

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та 
спорту Капцош О.Ф. наголосила, що модернізація 
новітнього процесу – це нові універсальні ви-
моги до професійної компетентності керівників, 
забезпечення якісної управлінської діяльності 
дошкільними навчальними закладами шляхом 
правильної організації внутрішнього контролю, 
поглиблення знань про алгоритм його здійснення 
та етапи впровадження в практику роботи.

Під час семінару керівники обмінювались 
досвідом роботи з питань співпраці з громад-
ськістю, місцевими органами самоврядування з 
поліпшення матеріально-технічної, навчальної 
бази та створення іміджу дошкільного закладу, 

а також взяли участь у тренінгу „Управлінська 
компетентність керівника як одна з умов його 
успішної професійної діяльності”. 

Учасники зібрання зробили висновок, що зна-
ння, отримані під час семінару, стануть безцінним 
досвідом, який вони будуть впроваджувати у 
практику роботи дошкільних навчальних закладів 
району.

А. Кемінь, 
завідувач Крайниківського ДНЗ

МОДЕРНІЗАЦІЯ  УПРАВЛІНСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

ВІСТІ ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ

ХМАРНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  В  ОСВІТІ: 
СКРАЙБІНГ  ТА  ВЕБ-КВЕСТВ умовах реформування традиційної 

системи освіти в контексті глоба-
лізації зростають вимоги суспіль-

ства до якості надання освітніх послуг, 
і сучасна школа, в першу чергу, повинна 
реагувати на ці зміни. Освітнє середовище 
навчального закладу має забезпечувати 
всебічний розвиток особистості, розви-
вати її критичне мислення, формувати 
вміння вирішити нестандартну проблему, 
вдало використовувати сучасні засоби 
інтернет-комунікації. Тому сформувати 
ефективне інформаційно-освітнє навчаль-
не середовище без використання сучасних 
Web-додатків сьогодні просто неможливо 
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У Творчій майстерні активно 
представляли свої напрацю-
вання вчителі української мови 

та літератури Монастирецького НВК  
„ЗОШ I-III – ДНЗ”.

Після музичного  вступу пісні „Моя 
Україна”, ЗДНВР Марина Іванівна  
Калин словами М.І. Бонь-Якубишин 
із вірша „Моє село”  зробила пред-
ставлення навчального комплексу. 

Марина Іванівна наголосила, 
що ми живемо в історично склад-
ний та інформаційно насичений 
час, працюємо над формуванням 
національної моделі освіти, що є 
частиною процесу долучення до 
світового освітнього простору. Су-
часна людина, щоб почувати себе 
в світі комфортно, повинна вчитися 
постійно, навчання для неї має стати 
природною і цікавою справою. Тому 
мета школи – формування цілісної 
системи універсальних знань, умінь, 
навичок; виховання в учня здатності 
діяти та бути успішним у динамічно-
му сучасному суспільстві. Заступник 
директора зазначила, що це час змін.  
У калейдоскопі світлин показала, як 
з роками змінилася сільська школа.

Вона горда, що має честь пред-
ставляти найкращих свої колег, які 
беруть участь у цих змінах.

Віршованою мовою презентувала 
свою майстерність учитель із 35-річ-
ним стажем Ганна Юріївна Лемак. 
Ми заглянули у мовознавчу світлицю 
словесника, ознайомилися з осно-
вними напрямами роботи вчителя, 
переглянули відео-уривок з уроку  
„Незакінчене речення”, літературну 
вікторину, епізод з інсценівки „Ди-
тинство Шевченка”, роботу в гуртках, 

відео „Щедрування”. Ганна Юріївна 
поділилася своїми вподобаннями 
і мріями, якого результату прагне 

досягти.
Документальний фільм, створе-

ний на реальних подіях, продемон-
струвала під спів солов’я Олена Іва-
нівна Яцьканич, учитель із 13-річним 
стажем роботи.

Методична скарбничка вчителя 
багата на ігрові елементи, музичні 
розминки. Сподобалася всім ранкова 
програма „Майстерня художнього 
слова”, в якій – ведуча і гостя – го-
ворили про виразне читання.

Гості Творчої майстерні ознайоми-
лися з роботою вчителя-методиста 
Мирослави Василівни Ігнатко. 

Родзинкою свята стали цигани, які 
продемонстрували свій дар перед-
бачення, музичні здібності.

Під час підбиття підсумків усі 
прийшли до висновку, що на зміну 
папкам з пожовклими листками 
повинні прийти електронні банки 
учительських доробок, реалізованих 
педагогічних інноваційних проектів, 
творчих напрацювань учителя. І 

якщо вчитель вважає це можливим, 
а на наше щире переконання саме 
так і повинно бути, ці матеріали 
будуть доступними широкому колу 
колег. Лише таким чином передовий 
педагогічний досвід, методичні зна-
хідки, навчальні посібники, створені 

учителями, будуть приносити не 
лише можливі перемоги у різнома-
нітних конкурсах, а й бути реально 
використаними широким педагогіч-
ним загалом. 

Щоб методична скринька напо-
внювалася досвідом, учителі ра-
йону залишили свої побажання на 
листівках.

Хвилиною мовчання всі при-
сутні вшанували пам’ять вчителя 
української мови та літератури та 
колишнього директора М.С. Бонь-
Якубишин.

Заключними були слова методис-
та РМК Н.М. Подолей, яка зазначила, 
що Творчa майстерня  сприяє під-
вищенню фахової компетентності, 
саморозвитку та самореалізації вчи-
телів в опануванні ними ґрунтовних 
знань з використання інтерактивних 
методів навчання в сучасній шкіль-
ній освіті та інноваційних підходів 
до впровадження компетентнісно 
орієнтованої, діяльнісної моделі на-
вчання. 

М.І. Гайович,
голова РМО вчителів

української мови та літератури

Важливим завданням патріотичного вихо-
вання в дошкільному навчальному закладі 
є прищеплення дітям чіткого усвідомлення 

національної самоідентичності, що проявляти-
меться у знанні власної історії, культури, мисте-
цтва тощо. Одним із майданчиків, на якому можна 
виховати у дітей патріотизм та заглибити їх у 
дивовижно розмаїтий світ українства, є музичні 
заняття.

Нещодавно районним методичним кабінетом 
відділу освіти Хустської РДА (завідувач О. При-
гара, методист В. Кір’янова) на базі Драгівського 
дошкільного закладу (в.о. завідувача М. Рішко) 
проведено семінар музичних керівників ДНЗ з 
теми „Народознавчий та патріотичний аспект у 
роботі музичного керівника”. Метою семінару було 
донести до слухачів важливість та актуальність 
морально-духовного та патріотичного виховання, 
його місце в сучасному підході до роботи з дітьми 
дошкільного віку.

Присутні мали можливість переглянути музичну 
розвагу „Вечорниці”. Дошкільнята з радістю пори-
нули у захоплююче дійство, співали обрядові пісні, 
виконували українські таночки, грали в народні 
ігри, бажали всім людям здоров’я і миру, злагоди 
й добробуту в рідній оселі та країні.  

Музичний керівник закладу Надія Керита вдало 
підібрала репертуар народознавчого спрямуван-
ня: яскравий, легкий, зрозумілий, доступний для 
дитячого виконання. Над казковим оформлен-

ням зали, костюмами ді-
тей, обладнанням, атри-
бутами й матеріалами 
працював весь дружний 

колектив дитячого садка.
У ході семінару у рубриці „Скриня винахідли-

вого педагога” всі присутні ознайомилися з до-
свідом роботи О.М. Бринзей, музичного керівника 
Копашнівського ДНЗ. 

В.Ф. Кір’янова, методист РМК, продемонструва-
ла присутнім презентацію „Інноваційні технології в 
музичному вихованні дошкільників” та провела ді-
лову гру „Квест”. Також зауважила, що патріотичні 
почуття – це результат цілеспрямованого впливу 
на людину ще з раннього віку, а виховання патріо-
тизму є складником та одним із головних завдань 
освітньо-виховної роботи музичного керівника в 
дошкільному закладі. 

Ознайомившись із досвідом роботи педагогіч-
ного колективу Драгівського дошкільного навчаль-
ного закладу з питань народознавства, учасники 
семінару відзначили, що в усіх дошкільних на-
вчальних закладах району педагоги формують 
у дошкільників уявлення про свій народ, націо-
нальні корені, родинні обереги, народні промисли, 
мистецтво, залучають малят до української наці-
ональної обрядовості, підготовки та проведення 
народних свят, розваг, широко використовуючи 
при цьому матеріали народознавчого змісту.

Музичні керівники подякували організатору се-
мінару В.Ф. Кір’яновій за можливість підвищення 
рівня професійної компетентності щодо завдань 
і напрямів народознавчого та патріотичного ви-

ховання дітей у дошкільних навчальних закладах 
району. 

А. Гусак, 
завідувач Рокосівського ДНЗ

ВІСТІ ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ

ТВОРЧА  ПЕДАГОГІЧНА  МАЙСТЕРНЯ  ПЕДАГОГІВ
ХУСТЩИНИ

Народознавчі  традиції  музичного  мистецтва

Випускник XXI століття живе в світі комп’ютерів, Інтернету, в між-
народному інформаційному просторі, і вміння користуватися інформа-
ційними технологіями забезпечує його життєвий успіх.  Сучасне життя 
вимагає і від учителів володіння комп’ютерною технікою. Учитель XXI 
століття теж повинен знаходити своє місце в світі комп’ютерів та 
Інтернету. Використовуючи сучасні досягнення ІКТ, педагог повинен 
готувати навчальні матеріали, конспекти уроків, створювати навчальні 
посібники, інші творчі матеріали, що так необхідні йому у повсякденній 
діяльності. Лише таким чином він йтиме у ногу з часом, не відстаючи 
від своїх учнів. Саме тому згідно з планом РМК Хустської РДА відбулася 
Творча педагогічна майстерня вчителів української мови та літератури 
„Традиційні та інноваційні підходи у створенні креативної інтелектуаль-
ної особистості на уроках словесності” 
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Людське життя – складний, 
багатогранний процес, калей-
доскоп подій, рішень, учинків, 

принципів… Воно має свій зміст, 
закони, свій простір, свободу. Жити, 
за словами Г. Сковороди, – пізнати 
себе й світ, тому уміння жити – це 
наука, що включає в себе фізіологію, 
психологію, педагогіку, соціологію, 
економіку й низку інших дисциплін, і 
водночас мистецтво, оскільки в цьо-
му процесі важливу роль відіграють 
фантазія, креативне мислення, що 
сприяє розробленню й здійсненню 
оригінального творчого задуму, 
індивідуального й неповторного 
життєвого сценарію, використанню 
специфічних правил при виконанні 
соціальних ролей, у спілкуванні, у 
прагненні до життєвого успіху.

Життєтворчість – це духовно-
практична діяльність особистості, що 
спрямована на проектування, пла-
нування, програмування та творчу 
реалізацію людиною свого життя. Як 
навчити учня мистецтву життя, тобто 
особливому вмінню розуміти свою 
сутність, призначення, місце у світі, 
вмінню адекватно себе оцінювати 
(можливості), шукати покликання, 
ставити відповідні цілі, досягати 
успіху чи долати невдачі, вмінню 
розбудовувати життєву модель, ба-
чити перспективи, прогнозувати дії 

й наслідки? 
Як виховати сучасну дитину? 

Відповідь на ці питання спробували 
знайти учасники районного семінару-
практикуму педагогів-організаторів 
Великоберезнянського району, який 
проходив на базі Центру позашкіль-
ної роботи. Мета семінару „Виховна 
система школи як оптимальний 

простір життєтворчості особистості” 
– ознайомити педагогів з виховною 
системою Жорнавської ЗОШ І-ІІ 
ступенів з питань розвитку життєт-
ворчості особистості.

Педагог-організатор Василина 
Максименко представила модель 
виховної системи закладу, в якому 
працює, наголосивши на тому, що в 

основі громадянських та загально-
людських цінностей як орієнтовної 
для проектування моделі виховної 
системи загальноосвітнього навчаль-
ного закладу, лежить особистість ди-
тини, її творчі нахили та вподобання. 
Учасники семінару взяли участь у 
майстер-класі, що торкався пробле-
матики планування організаційно-
дозвільної роботи педагога-органі-
затора з реалізації „Концепції націо-
нально-патріотичного виховання” та 
„Стратегії національно-патріотичного 
виховання на 2016-2020 рр.”. Окрім 
того, педагогам репрезентовано 
технологічну карту проведення па-
тріотичного квесту „Знайдіть Акт Про-
голошення Незалежності – врятуйте 
Україну!”, що проводився у рамках 
загальнорайонного Місячника наці-
онально-патріотичного виховання у 
Жорнавській ЗОШ І-ІІ ступенів.

Цікаві активні форми групової 
взаємодії, презентація діяльності, 
робота над реалізацією експрес-
проекту, обмін досвідом – забезпе-
чили цікаве та змістовне навчання 
педагогів-організаторів та сприяли 
реалізації кінцевої мети семінару-
практикуму – створити оптимальний 
виховний простір у загальноосвітніх 
навчальних закладах району в роз-
різі формування життєвої, творчої та 
компетентної особистості. 

Соціальна нестабільність, що склалася 
у сучасному суспільстві, зумовлює 
зростання різних відхилень в осо-

бистісному розвитку та поведінці підлітків. 
Це підвищена тривожність, духовна спус-
тошеність, байдужість, цинізм, жорстокість, 
агресивна поведінка. Особливу увагу при-
вертає проблема насильства в дитячому 
середовищі, що отримала назву шкільне 
третирування, цькування, а у міжнародній 
термінології – булінг.

З метою реалізації Плану заходів із про-
ведення Національної кампанії „Стоп на-
сильству” та з метою попередження проявів 
жорстокості й насильства у дитячому серед-
овищі, забезпечення прав неповнолітніх у за-
гальноосвітніх навчальних закладах району, 
підвищення рівня професіоналізму класних 
керівників з проблематики подолання булінгу 
та жорстокості на базі Великоберезнянської 
гімназії пройшов інтегрований семінар для 
голів шкільних методичних об’єднань класних 
керівників та працівників психологічної служ-
би у формі психологічного коучингу.

Семінар складався з трьох етапів. На 
першому етапі – „Евокація” – педагогам 
пропонувалася вправа на актуалізацію 

„Асоціативний кущ”. У другій частині 
семінару – „Повідомлення” – учас-
ники ознайомилися з теоретичним 
аспектом проблеми. Зокрема, оха-
рактеризовано ролі булера, жертви, 
спостерігача через метод критичного 
мислення – РОФТ. Учителі, працюючи 
в групах, мали змогу розкрити сутніс-
ну характеристику учасників булінгу 
за формою роль-об’єкт-форма-тема. 
Новим способом взаємодії під час 
психологічного коучингу метод „си-
туативний кластер” з теми „Ситуації 
прояву булінгу у шкільному житті”, де 
педагоги визначали вид булінгу та 
знаходили вихід із запропонованої 
ситуації. Підсумком роботи на цьому 

етапі стала презентація роботи груп. На за-
вершення роботи семінару головам шкільних 
методичних об’єднань класних керівників та 
психологам надано методичні матеріали та 
наголошено на тому, що педагоги у роботі 
здійснюють як профілактичну, так і корек-
ційну функцію та, здебільшого, у розв’язанні 
булінгових ситуацій, виконують роль вчителя-
фасилітатора.

Для належної оцінки роботи організаторів 
семінару педагоги залишили відгуки у формі 
фідбеку (критичного коментаря). 

Потреба поглиблювати знання вчителів 
щодо булінгу, підвищувати їхню професійну 
майстерність, акцентуючи увагу на педа-
гогічному такті, та відверто визнавати про-
блему, щоб сформувати єдиний погляд на її 
існування й розробити ефективні шляхи для 
попередження і подолання цього негативного 
соціально-психологічного явища, – саме 
такою є кінцева мета, яку досягнуто під час 
роботи інтегрованого семінару. 

Оксана Савко, 
методист РМК,

Великоберезнянський р-н

З 8 по 10 листопада 2016 в м. Києві Національний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
МОН України провів Всеукраїнський фестиваль 

„Скарбниця народної духовності” (тема заходу – „Укра-
їнська паляниця”). Закарпатську область на фестивалі 
представляли юннати Тячівського районного еколого-нату-
ралістичного центру учнівської молоді: Даніелла Дубровка, 
Артемій Коротков, Інна Дудла, Валерія Мошкіна, Владис-
лава Боднар, Кароліна Подвич та керівник делегації Т.Ф. 
Мошкіна, методист Тячівського райЕНЦ. Під час урочистого 
відкриття Фестивалю учасників заходу привітав директор 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки України, доктор педаго-
гічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти 
України В.В. Вербицький.

У межах програми Фестивалю проводилися конкурси з 
наступних номінацій: представлення регіональних обрядів, 
пов’язаних із природою; виставка-презентація обрядових 
хлібних виробів регіонів України; презентація діяльності 
музеїв та куточків хліба при навчальних закладах; конкурс 
постерів з теми Фестивалю (тема заходу – „Українська 
паляниця”).

За підсумками фестивалю команда вихованців Тячів-
ського райЕНЦ зайняла почесне ІІІ місце у всіх чотирьох 
номінаціях та нагороджена грамотами, дипломами та 
цінними призами МОН України, НЕНЦ м.Києва.

Педагоги Тячівщини отримали подяки МОН України 
за високий рівень організації підготовки до участі у Все-
українському фестивалі „Скарбниця народної духовності 
– Українська паляниця”. Зокрема, Т.Ф. Мошкіна, методист 
Тячівського райЕНЦ, М.І. Мацола – учитель Підплешан-
ської ЗОШ І-ІІ ст., В.В. Галац – учитель Дубівської ЗОШ І-ІІ 
ст. №1, О.М. Кубинець та Г.І. Кубинець – учителі початкових 
класів Біловарської ЗОШ І-ІІ ст., С.В. Гелебан – учитель 
фізкультури Буштинської гімназії-інтернат, О.І. Продан – 
учитель початкових класів Грушівської ЗОШ І ст., О.В. Копи-
нець, О.М. Хрипта – керівники гуртків Тячівського райЕНЦ. 

Щиро вітаємо всіх номінантів Тячівщини, які гідно пред-
ставили Закарпаття в даному Всеукраїнському форумі.

І.М.Ткач,
директор райЕНЦ 

ВІСТІ З РАЙОНІВ

МИСТЕЦТВО  ЖИТТЄТВОРЧОСТІ  –  МИСТЕЦТВО  ЖИТТЯ!

Всеукраїнський  фестиваль
„Скарбниця  народної  духовності”

Булінг у школі: причини, наслідки, допомога
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У жовтні у замку Сент-Міклош, що у с.Чинадієво Мукачівського району, 
за підтримки ГО „Калган-А” відбулося відкрите заняття-лекція гуртка 
„Юних археологів” Закарпатського центру туризму (керівник гуртків 

Дзембас О.В.).
На занятті-лекції з надзвичайно цікавою і змістовною лекцією виступив 

доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка Олександр 
Бандровський, автор шкільного підручника з історії стародавнього світу.

Окрім гуртківців Закарпатського центру туризму, слухачами лекції були 
практикуючі вчителі шкіл та екскурсоводи, люди, яких цікавить історія ста-
родавнього світу та рідного краю.

Тема заняття-лекції – „Римська політика у Карпатському регіоні”. Після 
лекції відбулася дискусія та імпровізований концерт. А завершила це за-
няття екскурсія замком Сент Міклош, яку провела вихованка гуртка „Юних 
археологів” Олександра Баюк.

Ми вдячні орендарю замка Сент-Міклош – Бартошу Йосипу, за органі-
заційні зусилля, та безпосередньо лектору, за цікаву та змістовну лекцію. 

До речі, подібні громадські лекції та читання досить популярні в усьому 
світі й особливо корисними вони є для молоді! Заплановано ще цілий цикл 
подібних заходів протягом цього навчального року. Отож, тримайте руку 
на пульсі подій та до скорих зустрічей!

З метою національно-патріотич-
ного виховання дітей та моло-
ді, відзначення Дня захисника 

України та Дня українського коза-
цтва, подальшого вдосконалення 
форм учнівського самоврядування 
у жовтні у м. Києві відбувся Всеу-
країнський Форум українських па-
тріотичних справ учнівської молоді 
„Ми – Українці!”

Організаторами виступили Мі-
ністерство освіти і науки України та 

Український державний центр туриз-
му і краєзнавства учнівської молоді.

Для участі у заході зібралися учні 
зі всіх областей України та м. Києва. 
Загалом близько 200 учасників. 
Реєстрація учасників та урочисте 
відкриття Форуму відбулося в Укра-
їнському домі. Учасників привітали 
головний спеціаліст відділу поза-
шкільної освіти, виховної роботи та 
захисту прав дитини Міністерства 
освіти і науки України Бут С.В., 
головний спеціаліст з питань на-
ціонально-патріотичного виховання 
Міністерства освіти і науки України 
Грива А.М., директор Українсько-
го центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді Савченко Н.В., 
доктор педагогічних наук, професор, 
заступник директора з науково-екс-
периментальної роботи Інституту 
проблем виховання НАПН України 
Петрочко Ж.В., доктор історичних 

наук, професор, провідний науковий 
співробітник Інституту історії НАН 
України Падалка С.С.

Робота Форуму та проживання 
учасників відбувалися на території 
Національного еколого-натураліс-
тичного центру.

У перший день роботи Форуму 

учасники мали змогу ознайомитися 
з історичними місцями столиці Украї-
ни: організовано оглядову автобусну 
екскурсію м. Києвом.

Другого дня, 19 жовтня, у рамках 
Форуму проведено Всеукраїнську 
історико-патріотичну краєзнавчу 
конференцію „Ми – Українці!” у трьох 
тематичних секціях. Закарпатську 
область на заході представляли: 
в секції „Відзначення національ-
них дат і їхня роль у відновленні 
історичної пам’яті та формуванні 
національної ідентичності” Попо-
вич Владислав (гуртківець Закар-
патського центру туризму, студент 
IV курсу Ужгородського торговель-
но-економічного коледжу); у секції 
„Українське козацтво в історичній 
традиції та в сучасних умовах розви-
тку Української держави” Коньовшій 
Владислава (вихованка Хустської 
райСЮТур, учениця 10 класу Боро-

нявської ЗОШ І-ІІІ ст.).
Одночасно з роботою секцій учас-

ники мали змогу презентувати власні 
пошуково-дослідницькі роботи. Тут 
Закарпаття представляли: за темою 
„Цікаві форми організації учнівського 
самоврядування. Напрями діяльнос-
ті” – Мешко Катерина (учениця 10 
класу Ужгородської спеціалізованої 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 із поглибленим ви-
вченням словацької мови) та Равас 
Павло (учень 10 класу Ужгородської 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 16); за темою „Кращий 
організаційно-масовий захід (літнє 
тематичне таборування, змагання, 
збір, зліт, фестиваль тощо)” ¬– За-
водяк Антоніна та Староста Назар 
(учні Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернат з 
поглибленим вивченням окремих 

предметів); за темою „Довгостроко-
ва програма (проект) навчального 
закладу, асоціації (об’єднання на-
вчальних закладів або району, в т.ч. 
дитячих та молодіжних громадських 
організацій, діяльність яких спрямо-
вана на національно-патріотичне 
виховання дітей та молоді)” – Боюк 
Олександра (вихованка Закарпат-
ського центру туризму, студентка І 

курсу НУБіП Украни „Мукачівський 
аграрний коледж”) та Марюхнич 
Лілія (вихованка Закарпатського 
центру туризму, студентка IV курсу 
Ужгородського торговельно-еконо-
мічного коледжу).

Після закінчення роботи конфе-
ренції на базі Музею української при-
роди, побуту та архітектури „Мамає-
ва Слобода” проведено екскурсію та 
тематичний виховний захід.

Зі словами подяки та побажання-
ми подальшої співпраці до органі-
заторів Форуму звернулися учні та 
керівники делегацій із багатьох ку-
точків України. Із заключним словом 
та побажаннями подальших успіхів у 
пошуково-дослідницькій діяльності, 
навчанні, перед учасниками висту-
пили Савченко Н.В., директор Укра-
їнського державного центру туризму 
і краєзнавства учнівської молоді, 
Грива А.М., головний спеціаліст з 
питань національно-патріотичного 

виховання Міністерства освіти і на-
уки, Рондзістий Т.І., директор Міжна-
родного благодійного фонду „Центр 
національного відродження”.

Усі учасники Форуму нагороджені 
дипломами за участь та отримали 
збірник тез пошуково-дослідницьких 
робіт учнів, який видано за підсум-
ками роботи конференції.

Всеукраїнський Форум українських патріотичних 
справ учнівської молоді „Ми – Українці!”

Відкрите  заняття  гуртка  юних  археологів
у  замку  Сент-Міклош 
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Зміни, що відбуваються 
в сучасному освітньому 
середовищі та віддзер-

калюють тенденції розвитку 
світової освіти, стосуються 
також і професійної освіти 
зокрема. Постійно зростають 
вимоги до надання освітніх 
послуг, пошуку ефективних 
методик і технологій навчан-
ня, все більшої значущості 
набувають нові підходи до 
викладання предметів, а осо-
бливо іноземних мов. 

Сьогодення та прискорене 
зростання інформаційного 
потоку потребують підготовки 
кваліфікованих робітників, які 
б володіли іноземною мовою 
як засобом професійно-орієн-
тованого міжкультурного спіл-
кування. Тому важливим за-
вданням викладача іноземної 
мови є наблизити створену на 
уроці навчально-мовленнєву 
ситуацію до реальних умов 
сучасного життя.

Як працювати по-новому, 
аби знайти необхідні засоби 
та активні форми навчання 
для підвищення якості мовної 
компетентності учнів, зробити 
урок цікавим, захоплюючим – 
ці та інші питання хвилюють 
сьогодні кожного педагога. 
Задля їх вирішення та з ме-
тою обміну досвідом роботи 
Навчально-методичним цен-
тром професійно-технічної 
освіти 22 листопада в режимі 
онлайн проведено засідання 
методичної секції викладачів 
іноземних мов професійно-
технічних навчальних за-

кладів області „Підвищення 
якості та результативності 
уроку іноземної мови в ПТНЗ 
шляхом використання сучас-
них педагогічних технологій”.

Свою роботу учасники 
онлайн-заходу розпочали з 
перегляду фрагмента відео-
уроку англійської мови „Вико-
ристання сучасних педагогіч-
них технологій у вивченні теми 
„Мій друг”, який проводив 
викладач англійської мови 
Тячівського професійного 
ліцею Зизень Я.М. Викорис-
товуючи сучасні інформаційні 
засоби навчання, групову та 
колективну форми роботи, 
викладач вдало поєднав фо-
нетичні вправи з вивченням 
та закріпленням лексичного 
матеріалу. Учні описували 
тематичні картинки, вправля-
лися у відмінюванні дієслів, 
виконували завдання про-
блемного характеру.

Про впровадження техно-
логії розвивального навчання 
на уроках німецької мови роз-
повіла присутнім Загребельна 
Н.А., викладач ВПУ № 3 м. 
Мукачево. Вона зазначила, 
що в своїй педагогічній діяль-
ності широко використовує 
парну та групову роботу, яка 
сприяє спілкуванню, розвиває 
навички співпраці, виховує по-
чуття товариськості, прагнен-
ня бути надійним партнером. 

На думку Тацак Л.В., ви-
кладача англійської мови 

ДНЗ „Ужгородський центр 
професійно-технічної освіти”, 
успіх у вивченні іноземних 
мов залежить від професій-
них та особистісних якостей 
педагога, бажання і вміння 
учнів працювати самостійно 
та злагоджено. Анкетування, 
фонетична зарядка, робо-
та в парах, використання 
прислів’їв і приказок, робота 

з географічною картою та 
читання віршів викликають у 
підлітків неабиякий інтерес й 
допомагають краще оволодіти 
іноземною мовою.

Досвідом роботи з викорис-
тання ігрових, інформаційно-
комунікаційних технологій 
на уроках французької та 
англійської мов поділилися 
викладачі Варга Н.В. (Хуст-
ський професійний ліцей) та 
Ганич О.А. (Перечинський 

професійний ліцей). Педагоги 
вважають, що застосування 
інформаційно-комунікаційних 
технологій та рольові ігри як 
могутній фактор психологіч-
ної адаптації в мовному про-
сторі підвищують інтерес до 
предмета, активізують мовну 
діяльність учнів та сприяють 
їхньому успішному навчанню.

Викладачі Гудь Н.І. (ДПТНЗ 
„Білківський професійний 
аграрний ліцей”) та Капу-
щак Б.Б. (Міжгірський про-

фесійний ліцей) зацікавили 
аудиторію своїми виступами 
про важливість використан-
ня проектних технологій, які 
стимулюють інтерес учнів до 
нових знань, креативності, 
спонукають до знаходження 
шляхів у розв’язанні тих чи 
інших проблем не лише на 
уроках іноземних мов, але й 
у позанавчальний час. 

Увазі присутніх представ-
лено учнівські проекти, під час 

презентації яких вихованці 
Міжгірського професійного 
ліцею, моделюючи виробни-
чу ситуацію, відпрацьовують 
професійні навички в умовах, 
наближених до реальних. 
Така діяльність у навчаль-
ному закладі є позитивним 
прикладом упровадження 
(інтеграції) німецької мови в 
реалізацію проектної діяль-
ності учнів.

На завершення онлайн-за-
ходу викладач німецької мови 
Капущак Б.Б. (Міжгірський 
професійний ліцей) розказав 
колегам про участь викла-
дачів німецької мови профе-
сійно-технічних навчальних 
закладів у заходах проекту 
„Міст до професійної осві-
ти – німецька в навчальних 
закладах системи професій-
но-технічної освіти України”, 
поділився своїми враженнями 
від перебування в Німеччині.

Окрім того, під час вебінару 
методист НМЦ ПТО Демчи-
шин Г.С. ознайомила при-
сутніх із нормативними доку-
ментами Міністерства освіти і 
науки України та методичними 
рекомендаціями щодо ви-
вчення предмета в 2016/2017 
навчальному році, надала 
інформацію про участь ви-
кладачів іноземних мов і учнів 
ПТНЗ у Всеукраїнських за-
ходах та акцентувала увагу 
учасників методичної секції 
на особливостях проведення 
зовнішнього незалежного оці-
нювання в 2017 році.

10 листопада відбувся третій 
(обласний) етап Всеукраїнського 
конкурсу з перукарського мистецтва 
„Снігова королева ESTEL”, який 
уже третій рік поспіль проводить 
компанія „ESTEL Україна”. У півфі-
налі конкурсу, що проходив на базі 
Ужгородського вищого комерційного 
училища Київського національного 
торговельно-економічного універ-
ситету, взяли участь вісім конкур-
сантів із двох професійно-технічних 
навчальних закладів Закарпаття: 
Ужгородського ВКУ КНТЕУ та ДНЗ 
„Мукачівський центр професійно-
технічної освіти”.

Півфінальному етапу конкурсу 
передували семінари-практикуми 

„Ексклюзивний блонд”, під час яких 
пройшли навчання з нових техноло-
гій фарбування волосся засобами 
„ESTEL Professional” викладачі, 
майстри виробничого навчання та 
учні – учасники змагань.

 Згідно з вимогами до конкурсної 
роботи майстри-початківці з про-
фесії перукар створювали ексклю-
зивний фантазійний образ снігової 
королеви за напрямком: молодіжна 
субкультура „готика”. Учасники кон-
курсу працювали над створенням 
цілісного авторського образу, що 
відповідає сучасним тенденціям, 
гармонійно поєднує зачіску, макіяж, 
костюм, аксесуари, тип моделі. Кон-
курсантам надавалась повна свобо-
да творчості та можливість втілити в 
образ своє індивідуальне бачення та 
майстерність.

Члени журі, до складу якого 
входили провідні технологи-кон-
сультанти торгової марки „ESTEL” 
з регіону та м. Київ, оцінювали гар-
монійність образу та відповідність 
заданому стилю, авторську ідею та 
креативність, складність та чистоту 
виконання, форму зачіски та колір 
волосся після фарбування.

Слід зазначити, що кожна робота 
була цікава по-своєму, тому й відзна-
чена журі за певною номінацією: „міс 

унікальність”, „міс чарівність”, „міс  
вишуканість”, „міс позитивність”, „міс 
оригінальність”. Переможцем кон-
курсу стала учениця Ужгородського 
ВКУ КНТЕУ Керечанин Тетяна, яку 
підготувала майстер виробничого 
навчання Новак Н.І.

Окрасою заходу стала церемонія 
нагородження, яка завдяки зусиллям 
організаторів конкурсу  виглядала 
як справжнє театралізоване дійство 
– казка „Снігова королева”. Голова 
журі, методист навчально-методич-

ного центру професійно-технічної 
освіти у Закарпатській області Вой-
ченко Л.П., вручила дипломи пере-
можцям та учасникам конкурсу. Всі 
конкурсанти та майстри виробничого 
навчання отримали подарунки від 
торгової марки „ESTEL”.

Участь у таких конкурсах – це уні-
кальна можливість для учнів ПТНЗ, 
які є майстрами-початківцями, про-
явити свій талант, розвиватись та 
досягати вищих вершин у перукар-
ському мистецтві.

Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти

 у Закарпатській області

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ОБМІН  ДОСВІДОМ  —  КЛЮЧ  ДО  ЗНАНЬ

Конкурс  перукарського  мистецтва
„Снігова  королева — 2016”
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За сучасних умов еко-
номічного розвитку 
країни, науково-тех-

нічного прогресу значно 
підвищилися вимоги до рів-
ня кваліфікації робітників. 
Спеціальні знання, висока 
професійно-практична під-
готовка, загальна культура 
фахівця є обов’язковими 
умовами продуктивної праці 
будь-якого кваліфікованого 
робітника.

Поєднанню традиційних та сучасних технологій навчання для підвищення якос-
ті професійної освіти було присвячене засідання методичної секції педагогічних 
працівників будівельного напряму, яке відбулося 10 листопада в режимі он-лайн.

Робота секції розпочалась з перегляду відеофрагментів уроків теоретичного 
навчання з  предмета „Матеріалознавства” з теми „Повітряне вапно” (О.І. Боржа-
вич, викладач спецдисциплін Міжгірського професійного ліцею) та виробничого 
навчання – „Опорядження поверхонь декоративною штукатуркою Байрамікс” 
(Г.М. Федьо, майстер виробничого навчання Хустського професійного ліцею). 
Під час уроків педагогічні працівники вміло поєднали сучасні та традиційні тех-
нології будівництва, методи навчання для вдосконалення знань і практичних 
навичок учнів.

Щодо поєднання традиційних та сучасних технологій навчання для підвищення 
якості професійної освіти доповіла О.М. Величко, майстер виробничого навчання 
Хустського професійного ліцею. У своїй доповіді майстер зосередила увагу на 
основних моделях проведення уроків із застосуванням сучасних та традиційних 
технологій навчання для підвищення якості знань.

Методист НМЦ ПТО К.В. Потапова розповіла про стан електронної бази комп-
лексно-методичного забезпечення професій будівельного напряму та наголосила 
на необхідності узагальнення і структуризації педагогічних напрацювань для 
покращення якості викладання предметів професійно-теоретичної підготовки та 
виробничого навчання. Вона ознайомила учасників секції з сучасним підходом 
до систематизації методичного забезпечення навчально-виробничого процесу 
– створенням в Інтернет середовищі комплексів навчально-методичного забез-
печення з професій.

На завершення присутні ознайомились із моніторингом  якості знань, рівнем 
навчальних досягнень учнів будівельних професій за 2015/2016 н. р. 

У полі висохли криниці. 
Ніхто не сіяв, не орав, 

Голодний рік, мов чорна птиця,
Над краєм змореним літав. 

Голодомор 1932-1933 рр. – найжорстокіший злочин комуністич-
ного режиму проти українського народу. Ця спланована акція мала 
ліквідувати основу української нації та національного відродження, 
зруйнувати незалежні господарства, унеможливити протистояння 
радянській владі. 

Жертви голодомору обчислюються мільйонами. Особливо боліс-
но відобразилося це лихо на дітях: у багатьох селах після голоду 
закривалися школи – їх більше нікому було відвідувати. Тим самим 
знищувався прошарок, від якого залежало майбутнє українського 
суспільства, його здатність до розвитку.

З метою вшанування пам’яті тих, хто загинув голодною смертю, 
виховання в учнів почуття громадянської свідомості та патріотиз-
му, в професійно-технічних навчальних закладах Закарпатської 
області проведено наступні заходи: історико-пізнавальні години 
(„Немов прокляття, ожива рік тридцять третій…”), вечори та уроки 
пам’яті („Україна пам’ятає. Світ визнає!”, „Людської пам’яті мости”, 
„Замордовані голодом”), години спілкування („Правда про ті роки”), 
уроки-реквієми, тематичні виставки („Вогонь скорботи в серці на 
віки”, „Завжди пам’ятаємо”, „Свічка пам’яті. Голодомор мовою 
фактів”, „Світ знає, ми пам’ятаємо”), перегляди науково-історичних 
фільмів („Великий голод”, „Голод – 33”).

Наприкінці заходу учні віддали шану жертвам Геноциду хвилиною 
мовчання та запалюванням свічок.

Роки, що віддаля-
ють нас від трагедії 
1933-го, не вивітрили з 
народної пам’яті жаху 
пережитого. Голодомор 
залишив глибоку рану в 
душі кожного українця, 
адже за масштабом, 
жорстокістю, цинізмом, 
організованістю з боку 
влади та наслідками 
для майбутніх поколінь 
він не має аналогів в 
історії людства. 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Активний розвиток інформаційного 
суспільства протягом останніх років 
спричинив зростання ролі інформацій-

но-комунікаційних технологій в усіх сферах 
життя, а особливо в освіті та виробництві.

Щоб зробити свою педагогічну діяльність більш 
ефективною, відкрити нові можливості для на-
вчання й обміну знаннями, систематизувати та 
забезпечити доступність інформації, педпраців-
никам доводиться вдаватися до застосування 
на практиці засобів і можливостей, які надають 
комп’ютерні технології та Інтернет.

„Використання програмного продукту як одного 
із засобів підвищення якості професійної підготов-
ки кваліфікованих робітників” – тема засідання 
методичної секції педагогічних працівників із 
професій загальних для всіх галузей економі-
ки (оператор комп’ютерного набору, оператор 
комп’ютерної верстки, секретар керівника (під-
приємства, установи, організації), діловод, яке 
відбулося 17 листопада у режимі онлайн.

Свою роботу учасники онлайн-заходу розпо-
чали з перегляду фрагменту уроку виробничого 
навчання „Перетворення тексту в списки. Перетво-
рення тексту в колонки. Робота з колонтитулами. 
Збереження документа”, який провела Баняс О.М., 
майстер виробничого навчання Вищого професій-
ного училища № 3 м. Мукачево. 

Досвідом роботи з підготовки і використання 
програми „Eclihse Grossword” як способу під-
вищення активізації діяльності учнів на уроках 
виробничого навчання поділилася Лозовик А.О., 
майстер виробничого навчання Вищого професій-
ного училища № 3 м. Мукачево. 

Про використання емуляторів (тренажерів) для 
удосконалення вмінь і навичок учнів із професії 
оператор з обробки інформації та програмного 
забезпечення, зокрема: „Virtual PC”, інформу-
вав учасників Брич І.Д., майстер виробничого 

навчання Вищого професійного училища № 34 
м. Виноградів.

Викладач спеціальних дисциплін Тячівського 
професійного ліцею Кость Н.С. розповіла про 
формування професійної компетентності учнів з 
професії оператор комп’ютерного набору шляхом 
використання тренувальних, імітаційно-моделю-
ючих, діагностичних та інструментальних про-
грамних продуктів.

Із практичним використанням графічного ре-
сурсу „Adobe Photoshop” як одного із засобів уна-

очнення для уроку теоретичного навчання 
ознайомив викладач спеціальних дисциплін 
ДНЗ „Ужгородський центр професійно-техніч-
ної освіти” Завадський І.В. 

Про використання ІКТ як засобу підвищен-
ня якості знань учнів під час професійно-теоре-
тичної підготовки говорила Полачек Є.І., викладач 
спеціальних дисциплін (майстер виробничого 
навчання) ДНЗ „Ужгородський центр професійно-
технічної освіти”.

Продовжив захід перегляд відеофрагменту 
позанавчального заходу „Моделювання робочої 
ситуації секретаря керівника (підприємства, уста-
нови, організації)” майстрів виробничого навчання 
Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево 
Бенчак Н.Й., Газдик М.М.

Палош Н.М., завідувач інформаційно-аналітич-
ного кабінету НМЦ ПТО, надала інформацію про 
використання програмного продукту „Майстер-
тест” для проведення поетапної та державної ква-
ліфікаційної атестацій, наголосила про допущені 
помилки й неточності в оформленні протоколів 
ДКА, необхідності розробки якісних критеріїв оці-
нювання навчальних досягнень учнів із предметів 
професійно-теоретичної підготовки і виробничого 
навчання.

Керівник секції Терпай В.М., заступник дирек-
тора з НВР Вищого професійного училища № 3 
м. Мукачево, у своєму виступі наголосила, що 
використання сучасних навчальних середовищ 
підвищує інтерес учнів до навчання, сприяє фор-
муванню етичної й комунікативно-інформаційної 
компетентності вихованців, подякувала учасникам 
онлайн-заходу за активну участь у роботі вебінару.

Засідання методичної секції 
педагогічних працівників будівельних професій

ВОГОНЬ  СКОРБОТИ  В  СЕРЦІ  НА  ВІКИ

ВИКОРИСТАННЯ  ПРОГРАМНОГО  ПРОДУКТУ
„МАЙСТЕР-ТЕСТ”
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ФАХІВЦІ МНС ЗАСТЕРІГАЮТЬ, ПОПЕРЕДЖАЮТЬ…

З метою ознайомлення всіх бажаючих із процедурою 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 
структурою та змістом тестового зошита, порядком 

доступу до пункту тестування та робочого місця щороку 
Український та регіональні центри оцінювання якості осві-
ти організовують пробне зовнішнє незалежне оцінювання. 
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є важливою скла-
довою підготовки до ЗНО – 2017.

Завдання для пробного ЗНО, що створюються у формі 
предметних тестів, відповідають програмам зовнішнього 
незалежного оцінювання, характеристикам та структурі сер-
тифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання.

2017 року пробне ЗНО відбудеться 1 та 8 квітня.
Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 

є платною.

Вартість одного пробного тесту – 120 гривень.
Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому не-

залежному оцінюванні можна на сайті Івано-Франківського 
РЦОЯО www.test.if.ua. Реєстрація триватиме з 10 до 31 
січня 2017 року. 

Пробне ЗНО з української мови і літератури проводити-
меться 1 квітня, з решти предметів, а саме: історії України, 
математики, фізики, хімії, російської мови, англійської, іс-
панської, німецької, французької мов – 8 квітня 2017 року.

Звертаємо увагу, що реєстрація для проходження про-
бного тестування не передбачає автоматичної реєстрації 
для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оці-
нювання.

Результати пробного зовнішнього незалежного оцінюван-
ня не використовуються для оцінювання рівня навчальних 
досягнень учнів навчальних закладів системи загальної 
середньої освіти та для конкурсного відбору на навчання 
до вищих навчальних закладів.

Пробне  ЗНО — 2017

Калюжі, жовте листя, перші замороз-
ки – для власників автомобілів вони 
можуть стати джерелом серйозних 

неприємностей. З урахуванням сезон-
них погодних сюрпризів, а також стану 
українських доріг, осінь вимагає від водіїв 
підвищеної уваги за кермом і абсолютної 
впевненості в шинах, в які «взутий» їхній 
автомобіль. З настанням осені велику 
небезпеку представляють вибоїни та ями, 
замасковані облетілим з дерев листям. 
Окрім того, опале листя, особливо вранці, 
коли воно ще вкрите росою, здатне пере-
творити на скло навіть ідеальний асфальт. 
Експерти встановили, що коефіцієнт зче-
плення на такому покритті істотно нижче, 
ніж на льоду. А це означає, що поведінка 
автомобіля, на якому встановлені зношені 
або низької якості шини, може, як мінімум, 
неприємно здивувати водія. 

НАУКА ГАЛЬМУВАТИ
Аналіз сотень ДТП показує, що найчас-

тіше водії не встигають вчасно зупинитися 
з тієї причини, що спочатку невірно вибра-
ли швидкість руху. У населених пунктах 
рух транспортних засобів дозволяється 
зі швидкістю не більше 60 км/год, але на 
слизькій дорозі краще їхати або трохи по-
вільніше, або тримати велику дистанцію 
до автомобіля, що їде попереду.

Друга порада – правильно застосо-
вуйте прийоми гальмування. Якщо влітку 
достатньо просто натиснути на педаль, 
то зараз, на слизькій дорозі, радимо на 
педаль натискати короткими качками. 
Пригальмовувати ж потрібно плавним і 
легким натисканням на педаль.

ЇЗДА ПІД ЧАС ДОЩУ
Джерело підвищеної небезпеки в осін-

ній період – погіршення зчеплення коліс 
автомобіля з дорожнім покриттям. Причин 
дві: низька температура і вода. Особливо 
небезпечні перші хвилини дощу, оскільки 
на дорозі в цей час утворюється плівка 
із суміші води, пилу і маслянистих від-
кладень. Ковзання, пробуксовки, заноси 
– все це підстерігає водія, який вчасно не 
оцінив погіршення дорожньої обстановки. 
Тому з початком дощу потрібно знизити 
швидкість і набагато плавніше виконувати 
будь-які маневри, пов’язані з поворота-
ми і гальмуванням. Через 10-15 хвилин 
після того, як з неба полило, дорога стає 
більш передбачуваною: плівку змиває 
на узбіччя. Але все одно мокра дорога – 
джерело підвищеної небезпеки. Уникнути 
неприємностей нескладно. Потрібно лише 
дотримуватися швидкісного режиму. Якщо 
потрібно повернути або перебудуватися – 
включіть покажчик повороту трохи раніше 
звичайного, щоб інші учасники дорожнього 
руху встигли відреагувати, не вдаючись 
до різких маневрів. Якщо потрібно загаль-
мувати – злегка натисніть педаль гальма 
заздалегідь, щоб стоп-сигнали поінформу-
вали рухомих позаду водіїв про ваш намір 
хоча б за кілька секунд до уповільнення 
автомобіля. Обов’язково пам’ятайте про 

дистанцію. Адже гальмівний шлях восени 
зростає з перерахованих вище причин.

ЧОМУ ВАЖЛИВО
„НЕ СІСТИ В КАЛЮЖУ”

Осінні дощі, зазвичай, демонструють 
неефективну роботу стічних систем на 
дорогах. І поява калюж – неминуче явище. 
Вони несуть відразу дві небезпеки для 
водіїв. Перша – ніхто не знає, що зна-
ходиться під калюжею: рівний асфальт 
або чергова яма. Попадання колеса в 
яму тягне за собою не тільки можливі по-
шкодження коліс і підвіски, але і, в гіршому 
випадку, короткочасну втрату контролю 
над автомобілем.

Друга неприємність від калюж, осо-
бливо глибоких, – зниження ефективності 
гальм через потрапляння води на колодки 
і диски. Тому „озера” на дорозі краще 
об’їжджати. Якщо ж зробити цього не 
вдалося, можна просушити колодки де-
кількома легкими переривчастими натис-
каннями на педаль гальм. Нагріваючись, 
диски і гальмівні колодки випаровують 
воду і швидко стають сухими.

Ще одна дуже корисна порада: якщо 
попереду – велике „море”, яке потрібно 
проїхати, завчасно ввімкніть „двірни-

ки”. Краще зробити це заздалегідь, ніж 
хоча б на секунду втратити видимість. І 
обов’язково, перш ніж об’їжджати калюжу, 
подивіться на всі боки і в дзеркала: чи не 
створить ваш маневр аварійну ситуацію 
на дорозі.

НА КИЛИМІ З ЛИСТЯ
Опале листя – ще одне джерело підви-

щеної небезпеки восени. Якщо на шляху 
трапляється ділянка з мокрим листям, 
рухатися по ньому треба з тією ж обе-
режністю, що і по льоду, адже листяний 
килим різко знижує зчеплення з дорогою 
і збільшує гальмівний шлях. Занесення 
на листках – одне з найнебезпечніших, 
адже вирівняти автомобіль буде вкрай 
складно. Тому при пересуванні ділянкою 
дороги, вкритою опалим листям, навіть в 
суху погоду слід уникати різких маневрів, 
прискорень і гальмувань, рухатися макси-
мально плавно і знизити швидкість.

А.С. Треніна,
методист обласного

методичного кабінету
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