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НАГОРОДЖЕНО КРАЩИХ 
УЧИТЕЛІВ ЗАКАРПАТТЯ

БАГАТОМОВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: 
РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

30 січня у залі ПАДІЮНу було гамірно і 
весело... 

Численна глядацька аудиторія з не-
терпінням чекає учасників очного етапу ІІ 
(обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2015».

Щасливі та виснажені обличчя конкур-
сантів, які пройшли тестування з фахової 
майстерності, підготовку та реалізацію освіт-
нього проекту, майстер-класи та провели 
уроки у загальноосвітніх навчальних закла-
дах м. Ужгорода, з нетерпінням очікували на 
рішення висококваліфікованого журі.

Учасники конкурсу – це справжні фахівці, 
професіонали, високоерудовані та компе-
тентні спеціалісти, які своїми здобутками 
напишуть ще одну сторінку в історії розвитку 
освіти Закарпаття. 

Дійство розпочалося грандіозним висту-
пом вихованців ПАДІЮНу, які своїми неви-
мушеними, щирими виступами подарували 
присутнім неймовірні хвилини радості.

Голова обласної державної адміністрації 
Василь Губаль, вітаючи учасників, наголо-
сив, що виховуючи юну еліту нашого краю, 
учителі будують міцний інтелектуальний 
фундамент майбутньої незалежної і вільної 
країни – України. 

Михайло Мотильчак, директор департа-
менту освіти і науки, молоді та спорту Закар-
патської ОДА, вітаючи педагогів, закликав, 
що вже потрібно забути випробовування, 
які випали на долю учасників. Сьогоднішні 
конкурсанти, переборовши усі труднощі, 
довели, що лише справжній фахівець, по-
ціновувач учительської справи, митець, 
який зумів реалізувати свій потенціал та 
довів, що діти – це майбутнє, яке потрібно 
захищати, яким потрібно прививати любов 
до рідної неньки-України та виховувати па-
тріотів рідної землі. Лише справжні освітяни, 
педагоги зможуть у надзвичайно важкі часи 
для держави довести молоді, що за неза-
лежність, суверенітет та успіх своєї країни 

потрібно боротися, потрібно захищати її 
права, відстоювати право на вільне життя 
та власну гідність, висловлювати думки і 
жити у вільній соборній Україні. Михайло 
Андрійович побажав учителям гарних учнів, 
позитивних батьків та професійного ґрунту.

Урочистості підійшли до кульмінаційного 
моменту – оголошення переможців. 

Лідія Ходанич, голова журі у номінації 
«Українська мова і література», доцент 
кафедри педагогіки, психології та теорії 
управління освітою Закарпатського інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти, 
кандидат педагогічних наук, повідомила 
присутнім, що сьогоднішні конкурсанти – це 
великі хвилі, які штурмують учнівське море, 
не даючи спокійно відпочити. Завдячуючи 
молодим, енергійним педагогам учитель-
ські настанови та знання знаходять нові 
влиття, віяння, які творять нову українську 
генерацію.

(Продовження на стор. 2)

У Києві за ініціативи 
Румунського інституту 
миру (PATRIR) та 
Міністерства освіти і 
науки України відбулася 
установча нарада-
семінар проекту 
„Мультилінгвальна 
освіта в Україні: 
досвід, методологія, 
перспективи”. У роботі 
заходу взяли участь 

делегації з трьох регіонів 
України – Закарпаття, 
Чернівецької області та 
Одещини.

Нараду відкрив директор 
департаменту загальної серед-
ньої та дошкільної освіти Мініс-
терства освіти і науки України 
Юрій Кононенко, який, зокрема, 
наголосив, що мультилінгваль-
на освіта є дуже важливою 
для розвитку освітньої галузі 
в Україні, має для цього певні 
ресурси, розробки, а тому нині 

розглядаються перспективи для 
більш широкого впровадження 
проекту багатомовної освіти 
в українських навчальних за-
кладах. Він зазначив також, що 
модель мультилінгвальної освіти 
вже реалізовувалася в Криму 
(проекти „Кримський діалог” та 
„Кримська школа”), однак через 
відомі політичні події дія проектів 
тимчасово призупинена.

Виконавчий директор Румун-
ського інституту миру Андра 
Тенасе наголосила на тому, що 
мультилінгвальна освіта є інно-

вацією у навчанні, яка допоможе 
школярам не тільки отримати 
академічну освіту кількома мова-
ми, що є вагомим підґрунтям для 
майбутніх випускників у виборі 
їхнього подальшого життєвого 
шляху, а й сприятиме розвитку 
їхніх комунікативних навиків та 
творчих здібностей. 

У роботі семінару взяли 
участь і представники Мініс-
терства освіти і науки України, 
що відповідають за питання 
навчання мовами національних 
меншин, співробітники Інституту 

педагогіки Національної академії 
педагогічних наук України та 
Українського незалежного цен-
тру політичних досліджень. 

Проект упроваджується за фі-
нансової підтримки Міністерства 
закордонних справ Фінляндії.

Під час установчої наради-се-
мінару сторони домовилися про 
співпрацю щодо впровадження 
мультилінгвальної освіти в Укра-
їні й підтримали ідею найближ-
чим часом організувати семінари 
для вчителів у представлених на 
нараді регіонах.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
З ПРЯШІВСЬКИМ 
УНІВЕРСИТЕТОМ 
(СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА)

4 лютого у Закарпатському інституті 
післядипломної педагогічної освіти з 
ініціативи кафедри суспільно-гума-
нітарної та етико-естетичної освіти 
і за сприяння генерального консула 
Словацької Республіки в м.Ужгороді 
відбулася презентація посібника-до-
відника «Навчальні заклади Схід-
ної Словаччини для абітурієнтів з 
України», який рецензувала Марія 
Баяновська, канд. пед. наук, доктор 
філософії (PhD), доцент, завідувач 
кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти ЗІППО. Цей 
посібник-довідник схвалений до друку 
науково-методичною радою інституту.

Розпочала зустріч Тетяна Паль-
ко, директор ЗІППО, яка привітала 
присутніх у гостинному Закарпатті. 
Демонcтруючи гостям «Післядипломну 
педагогічну освіту Закарпаття в євро-
пейському вимірі», стисло і коротко 
охарактеризувала концептуальні ас-
пекти діяльності інституту, завдання 
та перспективи роботи, розповіла про 
основні напрями у роботі кафедр та 
кабінетів, активізацію участі у міжна-
родних та всеукраїнських проектах з 
інноваційної тематики та міжнародній 
науково-дослідній та науково-мето-
дичній співпраці з освітніми закладами 
європейських країн.

(Продовження на стор. 3)



№ 1 (224)   16 лютого 2015 року
E-mail: slovo@email.ua  www.zakinppo.org.ua2

Лідія Петрівна зачитала ре-
зультати: переможець – Ківеждій 
Олеся Василівна, учитель україн-
ської мови і літератури Хустської 
гімназії-інтернату; лауреат, який 
здобув ІІ місце – Лендєл Оксана 
Василівна, учитель української 
мови і літератури Виноградів-
ської гімназії Виноградівської ра-
йонної ради Закарпатської облас-
ті; лауреат, який здобув ІІІ місце 
– Світлик Віта Іванівна, учитель 
української мови і літератури Іль-
ницької загальноосвітньої школи 
І – ІІІ ступенів Іршавської район-
ної ради Закарпатської області; 
та учасників: Селехман Наталія 
Михайлівна, учитель української 
мови і літератури Берегівської 
гімназії Берегівської міської ради 
Закарпатської області; Товтин 
Наталія Михайлівна, учитель 

української мови і літератури 
загальноосвітньої школи І – ІІІ 
ступенів с. Порошкова Пере-
чинського району Закарпатської 
області.

Голова журі з номінації «Хімія» 
Онисько Михайло – завідувач 
кафедри органічної хімії хімічного 
факультету ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», кан-

дидат хімічних наук, доцент, 
повідомив, що хімія – наука, яка 
змушує думати, аналізувати, 
втілювати, експериментувати. 
Сьогоднішні переможці – це вчи-
телі, які довели свою унікальність 
та неперевершеність, вміння та 
хист, майстерність та навики. 
У номінації «Хімія» результати 
такі: переможець – Ганич Олена 
Василівна, учитель хімії Сторож-
ницької загальноосвітньої шко-
ли І – ІІІ ступенів Ужгородської 
районної ради Закарпатської 
області; лауреат, який здобув ІІ 
місце – Родванська Ганна Войте-
хівна, учитель хімії Королівської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ 
ступенів № 1 Виноградівської 
районної ради Закарпатської об-
ласті; лауреат, який здобув ІІІ міс-
це – Стецьо Ольга Михайлівна, 

учитель хімії Мукачівської загаль-
ноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
№ 6 Мукачівської міської ради 
Закарпатської області; учасники: 
Горват Маріанна Володимирівна, 
учитель хімії Кривської загально-
освітньої школи І – ІІІ ступенів 
Хустської районної державної 
адміністрації.

Оголошуючи кращих у номіна-

ції «Образотворче мис-
тецтво», Ганна Добей, 
заступник голови журі, 
вчитель образотворчого 
мистецтва Ужгородської 
спеціалізованої шко-
ли №5 з поглибленим 
вивченням іноземних 
мов Ужгородської місь-
кої ради Закарпатської 
області, вчитель-мето-
дист, повідомила, що 
мистецтво не має кор-
донів. Створюючи не-
забутні уроки для шко-
лярів, учителі дарують 
їм незабутню казку, яка 
запам’ятається на все 
життя. 

У номінації «Образот-
ворче мистецтво» переможець: 
Зейкан Іван Петрович, учитель 

образотворчого мистецтва Імсти-
чівської загальноосвітньої школи 
І – ІІІ ступенів Іршавської район-
ної ради Закарпатської області; 
лауреат, який посів ІІ місце – Пе-
трище Олена Михайлівна, учи-
тель образотворчого мистецтва 
Міжгірської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів № 1 Між-
гірської районної ради Закарпат-

ської області; лауреат, який посів 
ІІІ місце – Мельник Ольга Вале-
ріївна, учитель образотворчого 

мистецтва навчально-вихов-
ного комплексу «Ужгородський 
економічний ліцей, ЗОШ І – ІІ 
ступенів» Ужгородської міської 
ради Закарпатської області; 
учасники: Грись Надія Валері-
ївна, учитель образотворчого 
мистецтва Новоселицької за-
гальноосвітньої школи І – ІІІ 
ступенів Новоселицької сіль-
ської ради Тячівського району 
Закарпатської області; Локотош 
Леся Адальбертівна, учитель 
образотворчого мистецтва 
Вишківської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів № 1 
Хустської районної державної 
адміністрації.

Голова журі у номінації 
«Правознавство» Василь Ле-
мак, завідувач кафедри теорії 
та історії держави і права Укра-
їни юридичного факультету 
ДВНЗ «Ужгородський націо-
нальний університет», доктор 
юридичних наук, професор, 
акцентував увагу присутніх, 

що лише чітке правове поле за-
безпечить нашій молодій державі 
успішний шлях у подальшому 
її становленні як суверенної та 
незалежної країни. Потрібно 
боротися, творити і працювати в 
ім’я єдиної України.

Василь Лемак оголосив ре-
зультати: переможець – Петканич 

Андрея Михайлівна, учитель 
правознавства Виноградівської 
гімназії Виноградівської район-
ної ради Закарпатської області; 
лауреат, який посів ІІ місце – Бі-
зонич Інна Миколаївна, учитель 
правознавства Мукачівського 
ліцею Мукачівської міської ради 
Закарпатської області; лауреат, 
який посів ІІІ місце – Страшкулич 
Ігор Васильович – учитель право-
знавства Великоберезнянської 
загальноосвітньої санаторної 
школи-інтернату І – ІІІ ступенів 
Закарпатської обласної ради; 
учасник – Шимон Віталія Іванівна 
– учитель правознавства Дани-
лівської загальноосвітньої школи 
І – ІІІ ступенів Хустської районної 
державної адміністрації.

Дипломи переможців, лауреа-
тів, учасників, грошові нагороди 
та посвідчення про курси під-
вищення кваліфікації вручали 
Василь Губаль, голова Закар-
патської обласної державної 
адміністрації, Михайло Мотиль-
чак, директор департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту 
Закарпатської ОДА, Володимир 
Чубірко, голова Закарпатської 
обласної ради. 

Завершилося свято виступами 
дитячих колективів ПАДІЮНу, які 
зуміли донести до присутніх своє 
тепло, щирість та доброту.

Нехай цей день залишиться 
у пам’яті освітян, як свято миру, 
знань і настанов.

НАГОРОДЖЕНО КРАЩИХ УЧИТЕЛІВ ЗАКАРПАТТЯ

ХV МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА

4 січня Закарпатський інститут післядипломної педа-
гогічної освіти радо зустрічав учасників четвертого етапу 
ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 
Яцика серед учнів загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладів.

В урочистостях взяли участь заступник директора 
інституту з науково-дослідної роботи та міжнародної 
діяльності, канд. іст. наук М.М.Басараб, представник 
Ліги українських меценатів, канд. пед. наук, доцент, 
письменник П.М.Ходанич, завідувач кабінету методики 
викладання суспільно-гуматітарних та етико-естетичних 
дисциплін, канд. пед. наук Т.Д.Гнаткович, методисти 
інституту О.І.Опачко,  М.Ю.Кирик, Н.О.Гордуз, учителі 
області, батьки.

В урочистій обстановці переможцям III етапу конкурсу, 
а це 26 учнів та студентів, було вручено почесні грамоти 
та бібліотечки сучасної української літератури від імені 
Ліги українських меценатів та департаменту освіти і науки 
Закарпатської ОДА. До укладання бібліотечок долучилися 
й письменники Закарпаття, подарувавши свої книги.

Відрадно, що переможцями стали як учні обласного 
центру, так і сільських шкіл гірських районів Закарпаття, 
що засвідчує сталий інтерес до української мови серед 
підростаючого покоління. 

Вже стало доброю традицією, що активну участь у кон-
курсі беруть не тільки учні шкіл та гімназій, але й юнаки та 
дівчата, які вже визначилися з майбутньою професією – це 

студенти Мукачівського державного університету, коледжу 
мистецтв ім. А.Ерделі Закарпатського художнього інсти-
туту, Мукачівського аграрного коледжу, Ужгородського 

державного музичного училища ім. Д.Задора, Ужгород-
ського та Мукачівського торгово-економічних коледжів 
та інших вишів.
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У Харкові відбулася ІХ Всеукраїнська філософська історико-
краєзнавча конференція учнівської молоді „Пізнай себе, свій рід, 
свій нарід”. Захід організували і провели Український державний 
центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Комунальний 
заклад „Харківська обласна станція юних туристів” Харківської 
обласної ради у партнерстві з Харківським національним універ-

ситетом імені В.Н. Каразіна.
У конференції взяли участь 

близько 200 юних краєзнавців з 
Полтавської, Закарпатської, Іва-
но-Франківської, Миколаївської, 
Луганської, Сумської, Харківської, 
Черкаської областей та міста Києва, 
а також Балаклійського, Богодухів-
ського, Валківського, Дергачівсько-
го, Дворічанського, Зачепилівського, 
Золочівського, Нововодолазького, 

Харківського та Чугуївського районів, міст Куп’янська, Люботина, Пер-
вомайського Харківської області.

Урочисте відкриття конференції відбулося у Харківському на-
ціональному університеті імені В.Н. Каразіна. Юних краєзнавців 
привітали Середницька А.Д., начальник відділу позашкільної освіти, 
виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки 
України, Савченко Н.В., директор Українського державного центру 
туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України, Чепурна О.О., головний спеціаліст відділу нормативності та 
якості  освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти 
Харківської обласної державної адміністрації, Карпенко І.В., декан 
філософського факультету Харківського національного університету 
імені В.Н.  Каразіна, професор, доктор філософських наук, Рибка 
О.П., заступник директора Національного літературно-меморіального 
музею Г.С. Сковороди.

Під час конференції працювали секції „В пошуках сенсу життя”, 
„Духовні скарби мого краю”, „Етнографічні особливості рідного краю”, 
„Глобальні проблеми сучасності”, „Життя, творчість, філософські по-
гляди Г.С. Сковороди”. Юні краєзнавці представили ґрунтовні доповіді 

з різних питань краєзнавства та філософії.
Закарпатська область була представлена роботами гуртківців Закар-

патського центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської 
молоді (директор Чепа В.І.). Зокрема, вихованці гуртка „Географічне 
краєзнавство” (керівник Дорчинець О.В.) з роботою „Природно-заповідні 
території Закарпаття: проблеми та перспективи розвитку”, Медведєв 
Леонард, учень 10-Б класу Берегівської загальноосвітньої школи № 1 
з роботою „Демонологія українського населення Закарпаття” (керівник 
Медведєв В.В.) брали участь у заочному етапі конференції, а Бетлянин 
Олександр, студент ІІ курсу Ужгородського торговельно-економічного 
інституту з роботою „Міні-скульптури Ужгорода” (керівник Свирид Д.В.) 
– і в очному етапі, де був відзначений грамотою за кращу доповідь на 
секції „Духовна спадщина мого краю”. Суттєво підсилили склад деле-
гації Закарпатської області колишні гуртківці Закарпатського центру 
туризму, активні учасники минулорічної конференції, а зараз курсанти 
Національного університету „Юридична академія України ім. Я.Мудрого” 
Андрейкович Віктор  та Пишка Владислав.

Учасники конференції відвідали Національний літературно-меморі-
альний музей Г.С. Сковороди у с. Сковородинівка Золочівського району, 
де вшанували пам’ять великого українського філософа та просвітителя.

Усіх учасників конференції нагороджено грамотами Харківської 
обласної станції юних туристів. Кращі доповіді з кожної секції відзна-
чені грамотами філософського факультету Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, Національного літературно-меморі-
ального музею Г.Сковороди. Крім того, діти отримали збірник тез по-
шуково-дослідницьких робіт.

Керівників делегацій нагороджено грамотами Українського держав-
ного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Під час закриття конференції учасники висловили побажання зустрі-
тися у 2016 році на Х Всеукраїнській філософській історико-краєзнавчій 
конференції учнівської молоді „Пізнай себе, свій рід, свій нарід”.

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА 
КОНФЕРЕНЦІЯ „ПІЗНАЙ СЕБЕ, 
СВІЙ РІД, СВІЙ НАРІД”

Щороку в січні Україна святкує 
День Соборності. Історичним 
підґрунтям цієї дати стало про-
голошення Акту возз’єднання 
Української Народної Республіки 
і Західноукраїнської Народної 
Республіки, що відбулося 1919 
року, та було ще одним проявом 
віковічного прагнення українців 
до своєї незалежності. Саме цій 
знаменній даті в професійно-тех-
нічних навчальних закладах За-
карпатської області присвячено 
багато заходів інформаційного, 
просвітницького та виховного 
змісту.

З метою виховання в молоді 
патріотизму, поваги до минуло-
го українського народу, демо-
кратичних цінностей у ДПТНЗ 
„Білківський професійний аграр-
ний ліцей” організовано конкурс 
учнівських презентацій „Вона в 
нас у світі одна-єдина, любима 
ненька-Україна”, круглий стіл 
„Патріотизм як фактор Собор-
ності країни”, вікторину „Люби і 
знай свій рідний край”, виставку 
учнівських робіт „З Україною в 
серці” та інформаційну годину „IV 
Універсал Української Централь-
ної Ради”. 

Урок-презентацію „Нам берег-

ти тебе, Соборну і єдину, і нам 
твою історію творить” проведе-
но в Тячівському професійному 
ліцеї. Переглянутий відеофільм 
„Соборна мати Україна – одна на 
всіх, як оберіг” дав змогу гляда-
чам провести екскурс у минуле 
– буремні події 1919 року, коли 
омріяні попередніми поколіннями 
ідеали української соборності 
були унормовані, а весь народ 
український почав будувати свою 
нероздільну, самостійну державу. 

„Тобі, Україно, тобі, мужній 
народе, складаю я пісню святої 
свободи” – під таким гаслом у 
Берегівському професійному 
ліцеї сфери послуг відбулася 
літературно-музична композиція 
„Соборна мати Україна – одна 
для всіх, як оберіг”. Під час за-
ходу вихованці намагалися від-
творити історичні події, пов’язані 
з боротьбою українців за єдність 
держави, а вірші та пісні у вико-
нанні учнів, сповнені глибокого 
патріотизму, нагадали, що лише 
в єдності – сила, і тільки разом 
зможемо подолати всі труднощі 
та негаразди. 

У Вищому професійному учи-
лищі №3 м. Мукачева виклада-
чем історії проведено урок-бе-

сіду щодо фактів, пов’язаних з 
умовами укладання Акту Злуки. 
Члени учнівської ради училища 
підготували коротку історичну 
довідку про події на Софіївській 
площі 1919 року, коли судилося 
спалахнути зірці загальної доброї 
волі та реальністю став давно 
омріяний девіз „Однині воєдино!”.

Окрім цього, в бібліотеках ДНЗ 
„Ужгородський центр професійно-
технічної освіти” та Свалявсько-
му професійному будівельному 
ліцеї діяла виставка художньої 
та історичної літератури, фотома-
теріалів, інформаційних стендів з 
даної тематики.

Відзначаючи День Соборності 
України, ми повинні знову й знову 
враховувати уроки минулого, 
що переконливо засвідчують 
необхідність єдності, відмови 
від внутрішніх конфліктів задля 
забезпечення територіальної, 
економічної, політичної та ду-
ховної цілісності держави. Ідеї 
соборності, єдності батьківських 
земель, незалежності й суве-
ренітету зміцнюють нашу віру в 
спроможність бути господарями 
власної землі та здатність забез-
печити достойне життя кожному 
громадянину України.

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ ВІДЗНАЧИЛИ 
В ПТНЗ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Почесними гостями форуму 
були Янка Бур’янова, генераль-
ний консул Словацької Республі-
ки в м. Ужгороді, котра розповіла 
учасникам про сучасний стан та 
перспективи словацько-україн-
ських зв’язків у галузі освіти.

Наталія Куля, науковий спів-
робітник Інституту еколого-ре-
лігійних студій, презентувала 
посібник-довідник «Навчальні 
заклади Східної Словаччини для 
абітурієнтів з України».

 Івана Цімерманова, про-
ректор з міжнародних зв’язків 
Пряшівського університету, про-
фесор, окреслила європейські 
перспективи і можливості на-
вчання абітурієнтів з України.

Керівник відділу міжнародних 
зв’язків Пряшівського універси-

тету Юрій Журавльов ознайо-
мив присутніх з особливостями 
вступу абітурієнтів з України до 
Пряшівського університету. 

Марія Баяновська, канд. пед. 
наук, доктор філософії (PhD), до-
цент, завідувач кафедри суспіль-
но-гуманітарної та етико-есте-
тичної освіти ЗІППО, модерувала 
презентацію, а у виступі наголо-
сила на ключовій ролі ЗІППО у 
розбудові українсько-словацьких 
зв’язків у сфері шкільництва.

Заступник директора з науко-
во-дослідної роботи та міжнарод-
ної діяльності ЗІППО, канд. іст. 
наук Михайло Басараб звернув 
увагу на роль Міжнародної ви-
ставки «Сучасні заклади освіти 
– 2015» як формі презентації 
досягнень освітніх закладів в 

умовах освітньої інноваційної 
діяльності. 

Іван Лазар, завідувач кабі-
нету координаційно-методичної 
діяльності ЗІППО, розповів про 
організацію профорієнтаційної 
роботи в ЗНЗ області і перспек-
тиви освіти у країнах ЄС для 
абітурієнтів з України.

У підсумку відбулася дискусія 
та прес-конференція для ЗМІ. 
Організатори та гості презентації 
відповідали на численні запитан-
ня аудиторії.

На завершення форуму учас-
никам подарували посібник-до-
відник «Навчальні заклади Схід-
ної Словаччини для абітурієнтів з 
України» та інформаційні буклети 
про діяльність Пряшівського 
університету.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ З ПРЯШІВСЬКИМ 
УНІВЕРСИТЕТОМ (СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА)
(Продовження. Початок на стор. 1)
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• «Учитель року – 2015»: номінація «УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА»

Ківеждій Олеся Василівна 
працює на посаді вчителя укра-
їнської мови і літератури в Хуст-
ській гімназії-інтернаті з 2003 
року. Закінчила Ужгородський 
національний університет 2003 
року та отримала вишу освіту за 
спеціальністю «магістр філології, 
викладач української мови і літе-
ратури». Педагогічний стаж – 11 
років, кваліфікаційна категорія – 
«спеціаліст І категорії».

Ківеждій О.В. добре розуміє 
концептуальні підходи до завдань 
і змісту освіти, володіє науково-
методичною базою викладання 
української мови і літератури в 
сучасній школі. Проблема, над 
якою працює вчитель, – «Вико-
ристання сучасних інформаційних 
технологій як засіб формування 
комунікативної компетентності на 
уроках словесності».

Олеся Василівна переконана, 
що навчальний процес – це не-
вичерпне джерело виховання, 
розвитку, формування компе-

тентнісно орієнтованої особис-
тості. З огляду на це вчитель 
будує уроки у формі творчого 
пошуку учнем свого «Я», направ-
леного на розвиток його (учня) 
інтелекту та емоційної сфери. 
Ківеждій О.В. сміливо йде на 
апробацію нових технологій на-
вчання і виховання. Вміє визна-
чати переваги й недоліки кожної 
з них. Учитель надає перевагу 
інтерактивним технологіям на-
вчання, виділяючи технологію 
критичного мислення, оскільки 
основним завданням сучас-
ної освіти вбачає формування 
у школярів умінь вирішувати 
складні проблеми, порівнювати 
альтернативні точки зору, при-
ймати правильні рішення. Зна-
чну увагу Олеся Василівна при-
діляє розвитку комунікативної 
компетентності учнів засобами 
інформаційних технологій.

Ківеждій О.В. добре володіє 
методикою впровадження нових 
форм дидактичної взаємодії учи-

теля-словесника та 
учнів під час організації 
дослідницької роботи. 
Учитель вміє створити 
на уроці атмосферу 
доброзичливості, не-
вимушеності, творчої 
співпраці; веде вихо-
ванців до мовленнєвої 
досконалості, відкри-
ває їм чарівний світ 
книги.

У процесі здобуття 
учнями мовно-літера-
турних знань доцільно 
використовує інфор-
маційно-комунікаційні 
технології навчання: 
наочно-методичні по-
сібники, інтерактивна дошка, 
проектор, принтер, копіюваль-
на техніка, доступ до мережі 
Інтернет. Така висока якість 
організації навчально-виховно-
го процесу дає свій результат: 
вихованці Ківеждій О.В. щороку 
стають переможцями ІІ та ІІІ 

етапів Всеукраїнських олімпіад 
та конкурсів, показують високі 
результати ЗНО.

Учитель постійно підвищує свій 
фаховий та професійний рівень, 
бере активну участь у роботі 
міського методичного об’єднання 
вчителів української мови і літе-
ратури та роботі творчої групи. 

Щороку залучається до роботи в 
журі з перевірки робіт учасників 
II етапу предметних олімпіад та 
творчих мовно-літературних кон-
курсів. Олеся Василівна активно 
ділиться своїми авторськими на-
працюваннями на порталах «Учи-
тельський журнал – он-лайн», 
«Форум педагогічних ідей».

 � Лендєл Оксана Василівна, 
учитель української мови і літератури
Виноградівської гімназії Виноградів-

ської районної ради  Закарпатської об-
ласті, лауреат, який здобув ІІ місце

За час роботи у Виноградівській гімна-
зії Оксана Василівна зарекомендувала 
себе як педагог, який досконало знає свій 
предмет, володіє ефективною методикою 
його викладання, забезпечує свідоме за-
своєння системи знань, умінь і навичок, 
що потрібні для загального розвитку учнів. 
Упроваджує інноваційні форми та методи в 
навчально-виховний процес. У своїй роботі 
використовує мультимедійні технології з 
метою підвищення якості знань учнів, за-
лучає їх до  самостійної роботи. Особливу 
увагу приділяє вихованню в учнів потреби 
вивчати рідну мову, забезпечує оволодіння 
школярами навичок усного і писемного 
мовлення, уміння спілкуватися в різних 
життєвих ситуаціях. 

Особливу увагу приділяє формуванню 
національної свідомості та самосвідомості 
учнів. Заняття рідної мови і літератури 
проводить творчо, емоційно, цікаво. Ви-
ховуючи в учнів інтерес до знань, любов до 
рідної мови, часто практикує орфографічні 
хвилинки, різні види міні-диктантів, мовні 
шаради, пізнавальні завдання, творчі 
вправи. Проблемно-пошуковий метод 
подачі нового матеріалу вміло реалізовує 
на основі індивідуальних та групових 
форм роботи. На уроках панує особлива 
атмосфера: взаєморозуміння, дисципліна 
і порядок, високий ритм творчої праці. 
Велику увагу приділяє нестандартним  
формам роботи, використовує міжпред-
метні зв’язки, практикує уроки-подорожі, 
уроки-семінари, уроки-дослідження. Для 
уроків Оксани Василівни характерним є 
різноманітний вибір методичних прийомів 
і висока інтенсивність, що сприяє розвитку 
пізнавальної діяльності учнів.

З метою підвищення інтересу до ви-
вчення української мови і літератури 
проводить позакласну роботу. Її учні є 
призерами районних та учасниками об-
ласних олімпіад.

Учитель  приділяє багато уваги поза-
класним заходам, у рамках тижня укра-
їнської мови і літератури проводить ві-
кторини, брейн-ринги, викликаючи в учнів 
стійкий пізнавальний інтерес до предмета.

Бере активну участь у проведенні се-
мінарів, педрад, є головою методичного 
об’єднання вчителів української мови 
і літератури Виноградівської гімназії. 
Неодноразово була членом журі районних 
олімпіад та конкурсів.                                            

 � Світлик Віта Іванівна, 
учитель української мови і літерату-

ри Ільницької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Іршавської районної ради 
Закарпатської області, лауреат, який 
здобув ІІІ місце

 Віта Іванівна працює в Ільницькій за-
гальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з 2001 
року. Це сумлінний і творчий учитель, 
котрому притаманна особистісно усві-
домлена свобода організації педагогічної 
діяльності за внутрішнім бажанням і 
мотивом. Як активний слухач районного 
методичного об’єднання вчителів україн-
ської мови і літератури вміє брати на себе 
відповідальність у виявленні і вирішенні 
важливих педагогічних проблем, володіє 
здатністю обігнати себе вчорашню, за-
глянути у майбутнє, відшукати нові творчі 
повороти та знахідки.

Віта Іванівна чітко і конкретно визна-
чає зміст роботи шкільного та районного 
методоб’єднань учителів-словесників 
відповідно до цілей і завдань методичної 
роботи в школі, визначених програмою її 
розвитку, нормативною базою викладання 
предмета; здійснює практичну реалізацію 
змісту, напрямів і завдань у навчально-ви-
ховному процесі.

Працюючи над проблемою «Фор-
мування творчої особистості через 
застосування сучасних інноваційних 
технологій на уроках української мови 
і літератури», Світлик В.І. ефективно 
реалізує освітні, виховні, розвиваючі 
цілі навчання і забезпечує умови для 
розвитку особистості. Провідним у її 
педагогічній діяльності є використання 
комп’ютерних технологій, інтерактивних 
методів, проектних технологій, нестан-
дартних форм навчання. 

Як молодий учитель-словесник передає 
власний педагогічний досвід учителям 
через презентації, виступає з доповідями, 
проводить цікаві відкриті уроки із застосу-
ванням інноваційних технологій.

Як учитель української мови і літератури 
Світлик В.І. на належному рівні володіє 
методикою викладання предмета. Під 
час підготовки і проведення уроку вра-
ховує умови і можливості класу, вміло 
організовує навчально-виховний процес, 
забезпечує доступність сприйняття учнями 
програмового матеріалу. 

Вчитель пише власні поезії, які да-
ють насолоду читачам, розкривають її 
внутрішній світ як багатогранної осо-
бистості.

 � Селехман Наталія Михайлівна,
учитель української мови і літера-

тури Берегівської гімназії Берегівської 
міської ради Закарпатської області, 
учасник

Селехман Наталія Михайлівна працює в 
Берегівській гімназії з 1998 року вчителем 
української мови і літератури. За час ро-
боти показала себе грамотним спеціаліс-
том. Володіє теоретичним та навчальним 
матеріалом на високому рівні. Учитель має 
ґрунтовні знання з методики викладання 
української мови та літератури. Працює 
творчо,  неординарно,  використовує до-
сягнення психології та педагогіки, впрова-
джує в практику передовий педагогічний 
досвід.

Наталія Михайлівна  використовує 
на уроках різні види роботи: словникові 
диктанти, тестові завдання, опорні схе-
ми під час вивчення нового матеріалу, 
що дає змогу розвивати творчі здібності 
учнів. Особливу увагу вона приділяє 
таким видам мовленнєвої діяльності, 
як аудіювання, говоріння і письмо. На 
кожному уроці використовує систему 
вправ, що передбачають забезпечення 
комунікативно-діяльнісного та функціо-
нального підходів до навчання україн-
ської мови. Ця система завдань вимагає 
формування життєво необхідних умінь 
і навичок уважно і вдумливо слухати, 
читати (швидко, оглядово, вибірково, 
аналітично, вголос, виразно, мовчки), 
грамотно писати. 

Із метою підвищення рівня знань учнів 
учитель проводить систематичне повто-
рення навчального матеріалу, тренуваль-
ні, орфографічні та словникові диктанти, 
самостійні роботи, індивідуальну роботу 
з обдарованими учнями. Крім того, на 
кожному уроці особлива увага приділя-
ється вихованню в учнів національної 
гідності. Цим самим забезпечує високу 
результативність та якість своєї роботи, 
залучає гімназистів до участі у різнома-
нітних конкурсах, олімпіадах, конкурсах 
МАН. 

Її учні - переможці Міжнародного 
конкурсу знавців української мови 
ім.П.Яцика, II етапу Всеукраїнських 
олімпіад з української мови. Наталія 
Михайлівна - координатор щорічної 
Всеукраїнської українознавчої гри з 
української мови, літератури, історії та 
народознавства «Соняшник».

 � Товтин Наталія Михайлівна, 
учитель української мови і літератури 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
села Порошково Перечинського району 
Закарпатської області, учасник

Наталія Михайлівна забезпечує висо-
кий рівень викладання української мови і 
літератури. Метою її фахової діяльності є 
формування мотивації до вивчення мови 
та літератури, пізнання через мову історії, 
культури народу, естетичних та моральних 
цінностей.

Вивчення результатів її педагогічної 
діяльності засвідчує, що вчитель творча, 
ініціативна, володіє інноваційними освіт-
німи методиками й технологіями, активно 
їх використовує та поширює у професій-
ному середовищі. Навчальний матеріал 
викладає чітко і доступно, відповідно до 
вікових особливостей школярів. Вдалий 
підбір завдань, психологічна взаємодія 
з дітьми, логічність, інтегрованість на-
вчальних завдань - все це допомагає не 
лише контролювати процес навчання, а 
й виховувати думаючого читача, знавця 
літератури та просто Людини.

Наталія Михайлівна детально і всебіч-
но продумує кожний урок, використовує 
методи, які дають змогу залучити учнів до 
активної розумової діяльності, самостій-
ності, творчості. Уміє раціонально та комп-
лексно застосувати різні засоби навчання 
(підручники, навчально-наочні посібники, 
сучасні інтерактивні комп’ютерні техно-
логії). Розвиває усне і писемне мовлення 
школярів, а також їхнє мислення: образне, 
асоціативне, абстрактне, логічне. Вчить 
умінню аналізувати, зіставляти, порівнюва-
ти та узагальнювати мовні явища. Доцільно 
підбирає методи роботи: розповідь, бесіда, 
інсценізація, виразне читання, що сприяє 
активізації розумової діяльності учнів. 
Постійно вдосконалює свій професійний 
рівень, використовує диференційований 
та індивідуальний підхід до учнів. Результа-
тивністю її педагогічної роботи є те, що учні 
стають переможцями районних олімпіад, 
призерами обласних конкурсів-захистів 
дослідницьких робіт Малої академії наук.

Робота над проблемою «Активізація піз-
навальної діяльності учнів за допомогою 
ситуативних завдань» дає змогу педагогу 
уміло знаходити шлях до самореалізації 
своїх вихованців. Учитель постійно зна-
ходиться у творчому пошуку. Активна у 
роботі районного методичного об’єднання 
вчителів української мови та літератури, 
вміло керує школою молодого вчителя 
«Дебют».

 � Ківеждій Олеся Василівна, 
учитель української мови і літератури Хустської гімназії-інтернату, 
переможець
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Олена Василівна закінчила 
Ужгородський державний універ-
ситет за спеціальністю «Хімія». З 
1999 року працює в Сторожниць-
кій ЗОШ І-ІІІ ступенів. Її педагогіч-
ний стаж становить 15 років. 

За час роботи в навчальному 
закладі Олена Василівна за-
рекомендувала себе як відпові-
дальний та досвідчений педагог. 
Добре володіє методикою ви-
кладання хімії, сучасними ефек-
тивними формами і методами 
організації навчально-виховного 
процесу, уміло використовує 
комп’ютерні технології. Її уроки 
відзначаються чіткістю поставле-
ної мети та її реалізації. Значну 
увагу вчитель приділяє викорис-
танню сучасних методів навчан-
ня з метою зацікавлення учнів 
предметом. Її проблемне питання 
“Сучасні форми та методи роботи 
на уроках хімії та в позаурочний 
час – дієвий засіб активізації піз-
навальної діяльності учнів”. 

П’ятнадцятирічна педагогічна 
практика викладання хімії, ви-
вчення кращих надбань вітчиз-
няної педагогіки спонукали Олену 
Василівну до пошуку нових під-
ходів до формування в учнів сис-
темних знань з хімії, готовності до 
педагогічного співробітництва з 
вихованцями та використання 
інноваційних освітніх технологій.

Ганич Олена Василівна вільно 
орієнтується в усіх аспектах мето-
дики викладання хімії. Вирішуючи 
проблему диференційованого 
навчання, використовує різнома-
нітні методи і засоби залежно від 
цілей і змісту уроку: індивідуальні 
завдання, різні форми взаємокон-
тролю, хімічні диктанти, графічні 
та табличні способи системати-
зації та узагальнення матеріалу, 
рольові ігри, індивідуально-гру-

пові завдання різнорівневого 
характеру, тестові форми конт-
ролю знань, опорні схеми, хімічні 
лабіринти, залучаючи при цьому 
учнів до активної пізнавальної 
діяльності з вивчення хімії. Їй 
властиві постійний творчий пошук 
нових форм і методів у процесі ви-
кладання матеріалу, професійна 
майстерність, педагогічний такт, 
хороша теоретична та методич-
на підготовка з предмета. Олена 
Василівна є знаючим фахівцем, 
умілим керівником дитячих душ. 
Як класний керівник користуєть-
ся повагою у своїх вихованців, 
батьків.

Учителькою розроблено бага-
то різноманітних нестандартних 
уроків, тематичних презентацій, 
зібрано великий обсяг дидак-
тичного матеріалу, докладено 
чимало зусиль з метою оформ-
лення дидактичних матеріалів, 
тематичних папок та стендів.

Олена Василівна бере ак-
тивну участь у роботі шкільного 
методичного об’єднання вчите-
лів природничо-математичного 
циклу та районного методичного 
об’єднання вчителів хімії, прово-
дить нестандартні відкриті уроки, 
виступає з доповідями, презента-
ціями та майстер-класами перед 

учителями, належну увагу звертає 
на самоосвітню діяльність, систе-
матично проходить підвищення 
кваліфікації при ЗІППО. Учитель 
ділиться досвідом роботи з учи-
телями хімії Ужгородщини, має 
власні публікації на сайті «Ме-
тодичний портал» та створила 
власний сайт «Наша школа – сайт 
Ганич О.В.». 

Основною метою педагогічної 
діяльності вчителя є удосконалення 
умінь і навичок учнів на уроках хімії 
та у позаурочний час, формування 
цілісних світоглядних уявлень, за-
лучення школярів до дослідницької 
та екологічної роботи.

   Ганич Олена Василівна ви-
ховує хороших учнів. Її вихованці 
щороку стають переможцями 
та призерами районних та об-
ласних етапів конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН у відділенні 
«Хімія та біологія» та олімпіади 
з екології. Досягнення учнів – це 
результат тісної співпраці вчи-
теля з еколого-просвітницькими 
організаціями та позашкільними 
установами краю та Словацької 
Республіки в рамках програми 
«Партнерство без кордонів» 
(Україна – Румунія –Угорщина – 
Словаччина).

 � Ганич Олена Василівна,
учитель хімії Сторожницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Ужгородської районної ради Закарпатської області, переможець

• «Учитель року – 2015»: номінація «ХІМІЯ»

 � Родванська Ганна Войтехівна, 
учитель хімії Королівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1 Виноградівської районної ради Закар-
патської області, лауреат, який здобув ІІ місце

Родванська Ганна Войтехівна працює у Королівській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 з 1983 року.

Позиція вчителя характеризується прагненням до 
максимального особистого внеску в справу якнайшвид-
шого здійснення прогресивних перетворень у сучасній 
школі. У процесі навчання вчитель забезпечує високу 
самостійність, зацікавленість предметом. Раціонально 
використовує час, стимулює інтерес учнів, їхню розумову 
активність.

Родванська Г. В. – творчий, добросовісний, праце-
любний, результативний педагог. Вона постійно в по-
шуку нетрадиційних форм роботи. Досконало володіє 
програмовим матеріалом, методикою його викладання. 
В основі досвіду вчительки лежить концепція оптимізації 
навчально-виховного процесу з використанням іннова-
ційних технологій, зокрема методики групової роботи 
учнів, інтерактивного навчання.

Її уроки проходять в атмосфері творчості та пошуку. 
Вчителька завжди звертає увагу учнів на практичну 
спрямованість навчання, використовує лекційно-семі-
нарську систему навчання, групові методи роботи, про-
блемне навчання, дидактичні ігри, різнорівневі тестові 
завдання. Хімічний експеримент та розв’язування задач 
лежать в основі досвіду роботи вчителя, оскільки вони 
є важливим джерелом знань, засобами створення про-
блемних ситуацій, розвитку мислення, спостережливості 
та допитливості учнів. На уроках Ганни Войтехівни при 
виконанні практичних робіт, при розв’язуванні усних і 
письмових задач, проведенні експериментів та хімічних 
дослідів панує атмосфера творчості. Її учні навчені ви-
користовувати одержані знання, застосовувати вміння 
і навички на практиці та в повсякденному житті. Вони 
одержують міцні і глибокі знання. 

 � Стецьо Ольга Михайлівна,
учитель хімії Мукачівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Мукачівської міської ради Закарпатської 
області, лауреат, який здобув ІІІ місце

Стецьо Ольга Михайлівна розпочала свою діяльність у 
цій школі з 1999 року і досягла високого професійного рівня, 
оволоділа майстерністю методики викладання предмета.

Уроки вчителя цікаві, різноманітні за формою і типами, 
відзначаються логічністю побудови та практичною ціле-
спрямованістю. Вона вчить своїх вихованців користува-
тися раціональними прийомами навчальної діяльності, 
створює проблемність при вивченні питань з хімії, чітко й 
якісно проводить з учнями всі лабораторні та практичні 
роботи, передбачені програмою.

Ольга Михайлівна постійно звертає увагу учнів на 
застосування знань, отриманих на уроках хімії, в госпо-
дарстві, в житті людини. 

Учитель часто проводить нетрадиційні уроки, які забез-
печують позитивний кінцевий процес - процес пізнання, 
творчості, пошукової активності, психосоціального зрос-
тання особистості. 

Її життєве кредо: “Лиш той народ збереже свою на-
ціональну культуру, який живе в гармонії з природою”. І 
тому всю свою роботу проводить з метою досконалого 
оволодіння учнями хімії, розвиває комунікативні вміння і 
навички на кожному уроці. Учителька застосовує блокову 
систему та працює за опорними конспектами, які роз-
кривають теоретичні положення навчального предмета 
і наочно відображають хімічні поняття, їх взаємозв’язки. 
Урізноманітнює навчальні, тренувальні, контрольні за-
вдання, розробляє варіативні завдання для тематичного 
оцінювання навчальних досягнень учнів.

Її учні неодноразово були призерами міської олімпіади 
з хімії.

Ольга Михайлівна є автором методичного посібника 
«Застосування інформаційних комунікаційних технологій 
на уроках хімії».

 � Горват Маріанна Володимирівна,
учитель хімії Кривської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Хустської районної державної адміністрації, 
учасник

Педагогічний стаж Маріанни Володимирівни – 14 
років, кваліфікаційна категорія – «Спеціаліст першої 
категорії». У поточному навчальному році атестується 
на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст 
вищої категорії». 

Учитель активно працює над питанням «Роль інфор-
маційно-комунікаційних технологій при вивченні шкільного 
курсу хімії».

Маріанна Володимирівна сприяє створенню умов для 
продуктивної діяльності з набуття та використання знань 
учнями, отриманими під час вивчення хімії, їх аналіз, 
систематизацію, узагальнення та використання у повсяк-
денному житті.

Учитель творчо використовує методи компетентно 
орієнтованого підходу до організації навчального проце-
су; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності 
з урахуванням особливостей навчального матеріалу і 
здібностей учнів; упроваджує передовий педагогічний 
досвід; формує навички самостійно здобувати знання й 
застосовувати їх на практиці. 

Крім традиційних питань, що стосуються хімічних еле-
ментів, речовин і реакцій, належну увагу приділяє висвіт-
ленню методів наукового пізнання хімії, ролі теоретичних 
й експериментальних досліджень, при чому використовує 
авторський матеріал. 

Досконало володіє сучасними інформаційними тех-
нологіями та інтерактивними методиками, використовує 
оптимальні прийоми організації навчальної діяльності, 
кваліфіковано реалізує дидактичні принципи навчання 
на різних етапах уроку, зацікавлює учнів вивченням хімії. 

Маріанна Володимирівна самостійно розробляє пре-
зентації з елементами медіадидактики, що охоплюють 
практично весь курс хімії.
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• «Учитель року – 2015»: номінація «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

Зейкан Іван Петрович пра-
цює вчителем образотворчого 
мистецтва Імстичівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів дев’ятнадцятий 
рік. Крім образотворчого мис-
тецтва, викладає трудове на-
вчання (технічну працю) та 
креслення.

Іван Петрович має високий 
рівень теоретичної підготовки, 
володіє сучасними формами та 
методами викладання образот-
ворчого мистецтва. Розвиває в 
учнів високі естетичні ідеали, 
формує здібності до образотвор-
чого мистецтва, уміло викладає 
теоретичний матеріал, щоразу 
повторюючи його на складнішому 
рівні. Формує навички практич-
ної роботи, здійснює корекційну 
роботу.

Звертає увагу на розширення 
знань учнів з графічного, живо-
писного та декоративно-ужитко-
вого мистецтв. Формує необхідні 
уміння і навички графічних та 
живописних технік виконання 
ескізів композиційних схем, роз-
виває колористичні уявлення. 
Особистісний розвиток учнів і 
збагачення їхнього емоційно-
естетичного досвіду на уроках 
образотворчого мистецтва вчи-
тель реалізує за допомогою про-
грамного забезпечення, власної 
методики, використання іннова-
ційних технологій та їх поєднан-
ня в структурі уроків.

Іван Петрович формує в учнів 
уміння аналізувати та висловлю-
вати судження про види образот-
ворчого мистецтва, зіставляти 
власне бачення художнього тво-

ру, своєї роботи і своїх почуттів.
Учитель використовує мож-

ливості уроків образотворчого 
мистецтва для формування есте-
тичних почуттів і смаків, творчої 
ініціативи учнів, виховує любов 
до рідної землі, самостійність, 
наполегливість. Звертає належну 
увагу на вивчення образотворчої 
лексики та термінології. Активно 
працює над проблемою «Аналізу-
інтерпретації творів мистецтва як 
засобу естетичного виховання 
школярів».

Часто використовує ігровий 
метод навчання, вдало здій-
снює індивідуальний та дифе-
ренційований підхід до учнів. 
Здійснює міжпредметні зв’язки 
з історією, літературою, музи-
кою для формування поняття 
єдності світу.

Систематично використовує 
наочний матеріал, демонструє 
твори мистецтва, аналізує їх 
художні засоби. Спокійна, добро-
зичлива манера вчителя, музич-
ний супровід під час практичної 
діяльності учнів сприяють вихо-
ванню в них високих моральних 
почуттів.

Для Івана Петровича важли-
во провести урок на найвищо-
му рівні методичної культури і 
науковості, ефективно й ефек-
тно. Він пробуджує інтерес до 
вивчення предмета, запалює в 
учнів цікавість до нього. Харак-
терним для творчого пошуку 
вчителя є віра в дитину, її розум 
і можливості, вимогливе й вод-
ночас доброзичливе ставлення 
до кожного учня.

Принцип його роботи – треба 
навчити кожного учня, постійно 
бачити його роботу і розвивати 
здібності за можливостями.

Систематично проводить по-
закласну роботу: організовує 
виставки учнівських робіт та екс-
курсії на виставки митців району, 
проводить пленери.

Іван Петрович – надзвичайно 
обдарована людина: художник, 
музикант, реставратор, добре 
володіє комп’ютерною технікою.

Багато працює над підвищен-
ням своєї фахової майстерності. 
Цікавиться новинками педа-
гогічної і психологічної науки, 
перспективним педагогічним 
досвідом, інноваційними техно-

логіями та творчо впроваджує 
їх у практику своєї роботи. До-
помагає колегам в освоєнні 
комп’ютерної грамотності. Іван 
Петрович – грамотний сучас-
ний педагог, добре обізнаний 
з інструктивно-методичними 
матеріалами.

Іван Петрович – призер II 
туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2011» у номіна-
ції «Образотворче мистецтво», 
лауреат педагогічної премії ім. 
А.Волошина.

Енергійний, доброзичливий, 
завжди готовий прийти на до-
помогу іншим, всебічно осві-
чений, ерудований у багатьох 
питаннях.

Професійно вдосконалюєть-
ся, багато працює над розвитком 
творчих здібностей, є ініціатором 
упровадження різних масових 
форм роботи. Грамотний і ком-
петентний, вміє надати квалі-
фіковану допомогу молодшим 
колегам, постійний член журі II 
та III етапів олімпіад, різноманіт-
них конкурсів з образотворчого 
мистецтва.

Своєю досвідченістю, толе-
рантністю, мудрістю, особистим 
прикладом, завоював великий 
авторитет серед членів район-
ного методичного об’єднання 
вчителів образотворчого мис-
тецтва.

 � Зейкан Іван Петрович,
учитель Імстичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Іршавської районної ради Закарпатської області, переможець

 � Петрище Олена Михайлівна,
учитель образотворчого мистецтва 

Міжгірської ЗОШ І-IIІ ст. №1 Міжгірської 
районної ради Закарпатської області, 
лауреат, який посів ІІ місце

Педагогічний стаж  Олени Михайлівни – 
11 років. За цей час показала себе вмілим 
і творчим учителем, виявляючи високий 
рівень професіоналізму в роботі з учнями.

Олена Михайлівна – керівник район-
ного методичного об’єднання вчителів 
образотворчого мистецтва, переможець 
районного етапу конкурсу «Учитель року».

Творчість вчителя ґрунтується на висо-
кій теоретичній, дидактико-психологічній 
та інтерактивній підготовці. Психологічний 
комфорт у взаємодії з учнями забезпе-
чується особистою емоційно-вольовою 
сферою.

Вона бере активну участь у роботі 
шкільного та районного методичних 
об’єднань, ділиться своїми педагогічними 
знахідками з колегами, проводить для них 
відкриті уроки, приділяє значну увагу впро-
вадженню інтерактивних форм навчання і 
виховання учнів.

Її вихованці є активними учасниками 
та переможцями різноманітних дитячих 
конкурсів, фестивалів, зокрема: «Люби і 
знай свій рідний край», «Податки очима 
дітей», «Рекітське сузір’я».

Навчаючи й виховуючи дітей, всю 
роботу Олена Михайлівна спрямовує на 
пошану до особи дитини. Учитель дає 
можливість кожній дитині себе виявити. 
Цьому великою мірою сприяє оточення. 

Педагог тісно контактує з батьками 
своїх учнів. 

Олена Михайлівна постійно перебуває 
у творчому пошуку, в основу якого покла-
дено методику співробітництва, творчого 
діалогу, орієнтацію на формування інте-
лектуальної, творчої особистості.

 � Мельник Ольга Валеріївна,
учитель образотворчого мистецтва 

НВК «Ужгородський економічний ліцей, 
ЗОШ І-II ступенів» Ужгородської міської 
ради Закарпатської області, лауреат, 
який посів ІІІ місце

Мельник Ольга Валеріївна працює в 
НВК «УжЕЛ, ЗОШ І-II ступенів» з 2001 року. 
За період роботи в закладі зарекомен-
дувала себе творчим учителем, добрим 
організатором учнівського колективу.

Педагог має добру науково-теоретичну 
підготовку, володіє методикою викладання 
образотворчого мистецтва, впроваджує 
передові методи і прийоми організації 
навчально-виховного процесу, на уроках 
прагне завжди створити творчу емоційну 
атмосферу.

Суть педагогічної концепції Ольги Ва-
леріївни полягає в створенні для кожного 
учня таких умов, за яких він не втрачає віри 
у свої сили, працює відповідно до своїх 
можливостей. 

Працює над проблемним питанням 
«Емоційно-естетичний розвиток учнів під 
час практичної діяльності на уроках об-
разотворчого мистецтва». Емоційність, 
зацікавленість, захопленість – обов’язкові 
компоненти на уроках учителя. За допо-
могою емоцій та почуттів, які виникають 
під час зацікавлення мистецтвом, в учнів 
виникає потреба набувати емоційно-есте-
тичний досвід, що переростає в духовну 
потребу самовдосконалюватися, само-
виражатися та творчо зростати.

Проводячи уроки декоративного мис-
тецтва, широко використовує традиції 
українського національного мистецтва. Роз-
криваючи дітям світ народного мистецтва, 
вчить їх бачити спільне у різних зразках 
українського декоративного розпису, тра-
диційне для певного регіону і своєрідне, 
особливе для кожного автора або твору.

 � Грись Надія Валеріївна,
учитель образотворчого мистецтва 

Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Новосе-
лицької сільської ради Тячівського району 
Закарпатської області, учасник

Грись Надія Валеріївна закінчила 
Самбірський технікум економіки та 
інформатики, факультет «Банківська 
справа» 2002 року, а 2012 року – Ужго-
родський Національний Університет (іс-
торичний факультет), отримала повну 
вищу освіту за спеціальністю «Історія» 
та здобула кваліфікацію магістра істо-
рії, викладача. 

З 2014 року навчається в Національ-
ній академії керівних кадрів культури і 
мистецтв (НАКККМ).

Трудову діяльність розпочала в Но-
воселицькій загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів 2007 року вчителем історії та 
образотворчого мистецтва. Педагогіч-
ний стаж – 7 років. 

За результатами атестації 2013 року 
їй присвоєно кваліфікаційну категорію 
«Спеціаліст II категорії».

Ерудована, обізнана з нормативно-
правовими документами. Постійно пра-
цює над підвищенням свого фахового 
рівня шляхом активної участі в роботі 
шкільного та районного методичних 
об’єднань вчителів художньо-естетич-
ного циклу, семінарах-практикумах.

Працює завжди із натхненням, ви-
сокою самовіддачею. Домагається ви-
соких якісних показників у навчанні та 
вихованні школярів. 

Забезпечує успішне виконання на-
вчальних програм. Вносить вагомий 
вклад у  зм іцнення та  збагачення 
матеріально-технічної бази школи. 
Облаштувала кабінет образотворчого 
мистецтва.

 � Локотош Леся Адальбертівна,
учитель образотворчого мистецтва  

Вишківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Хуст-
ської районної державної адміністрації 
Закарпатської області, учасник

Леся Адальбертівна працює у Вишків-
ській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з 1988 року. 
Освіта вища, кваліфікаційна категорія 
– «Спеціаліст першої категорії». Стаж 
роботи – 25 років. За цей період проявила 
себе здібним педагогом. Учителю власти-
вий постійний творчий пошук, прагнення 
засвоювати та втілювати в практику роботи 
нові ідеї педагогічної науки. 

Старанно готуючись до уроків, Локотош 
Л.А. постійно працює над удосконаленням 
та урізноманітненням форм і методів ро-
боти. Застосовує елементи інтерактивних 
та комп’ютерних технологій, використовує 
дидактичні ігри, кросворди, які містять 
елементи пошуку. Уроки образотворчого 
мистецтва мають раціональну структуру, 
що відповідає дидактичним вимогам. 
Учитель вміло використовує міжпредметні 
зв’язки з літературою, історією, географією, 
трудовим навчанням, а також з іншими ви-
дами мистецтва (архітектурою, музикою, 
театром, кіно). 

Ознайомлюючи дітей з виробами на-
родних майстрів кераміки чи розпису, ви-
шивки чи мережива, Леся Адальбертівна 
виховує у них повагу до людей творчої 
праці, любов до рідного краю, Батьківщи-
ни. Сприяючи розвитку естетичних смаків 
школярів, широко використовує традиції 
українського національного мистецтва. 

Педагог – активний член районного ме-
тодичного об’єднання вчителів художньо-
естетичного циклу. Під час семінарських 
занять охоче ділиться з колегами своїми 
напрацюваннями.

Локотош Л.А. є членом мистецького 
об’єднання художників «АРТ – Вишково».
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• «Учитель року – 2015»:  номінація «ПРАВОЗНАВСТВО»

Андрея Михайлівна має ви-
сокий рівень теоретичної та 
практичної підготовки, досконало 
володіє предметом і методикою 
його викладання. У своїй діяль-
ності керується законодавчими, 
нормативно-правовими актами, 
інструктивно-методичними ма-
теріалами, що визначають зміст 
і завдання навчально-виховної 
роботи з предмета.

Викладання історії та право-
знавства  здійснюється відповід-
но до вимог і розвитку сучасної 
дидактики, педагогіки та пси-
хології. Постійно працює над 
удосконаленням свого фахового 
рівня, знайомиться з новинками 
методичної літератури з предме-
та,  вивчає спеціальну додаткову 
літературу. Виписує предметний 
журнал, з матеріалами якого 
постійно знайомить учнів. Учи-
тель забезпечує високий рівень 
викладання суспільствознавчих 
дисциплін відповідно до навчаль-
них програм та з дотриманням 
Державного стандарту загальної 
середньої освіти. Метою фахової 
діяльності педагога є створення 
умов для свідомої орієнтації 
учнів у сучасному суспільстві, 
формування в них відповідної 
активної соціальної та громадян-
ської позиції, підвищення рівня 
духовної культури школярів, 
культури спілкування й діяльності 

для сприяння їх соціалізації, сві-
домому вибору до майбутньої 
професійної діяльності.

Протягом останніх років пра-
цює над проблемним питанням 
«Роль критичного мислення у 
формуванні учнівських компе-
тентностей на уроках право-
знавства».

У повсякденній роботі вчитель 
на високому рівні володіє іннова-
ційними освітніми методиками й 
технологіями, активно їх викорис-
товує та поширює в професійному 
середовищі. Фахівець володіє ши-
роким спектром стратегій навчан-
ня: уміє продукувати оригінальні, 
інноваційні ідеї; застосовує не-
стандартні форми проведення 
уроку; активно впроваджує форми 
й методи організації навчально-
виховного процесу, що забез-
печують максимальну самостій-
ність навчання учнів. Ефективно 
використовує в роботі навчальні 
посібники, технічні засоби на-
вчання (комп’ютер), дидактичний 
матеріал. Активно застосовує 
методи «Мозкового штурму», «Мі-
крофона», «Акваріуму», роботу в 
парах, малих групах.

Андрея Михайлівна активізує 
пізнавальну діяльність учнів, 
вчить їх працювати з докумен-
тами та іншими історичними 
джерелами, сприймати і засвою-
вати історичні поняття, виробляє 

вміння пояснювати, аналізувати, 
порівнювати і критично оцінювати 
історичні факти, явища, діяль-
ність історичних осіб.

Учитель використовує дифе-
ренційований та індивідуальний 
підхід до учнів; володіє сучасними 
освітніми технологіями, методич-
ними прийомами, педагогічними 
засобами, різними формами по-
заурочної роботи і якісним їх за-
стосуванням. На уроках активно 
застосовує інноваційні технології, 
впроваджує ІКТ.

Результатом роботи вчителя є 
високий рівень засвоєння учнями 
навчального матеріалу та якості 
отриманих знань, що підтверджу-
ють результати ДПА та ЗНО. 

Андрея Михайлівна постійно 
працює над зміцненням матері-
альної бази з предметів. Учите-
лем обладнано кабінет історії та 
правознавства, який є одним з 
найкращих у районі та області. 

Вона є головою методичного 
об’єднання вчителів історії та 
правознавства Виноградівської 
гімназії. Бере активну участь в 
роботі районного методичного 
об’єднання вчителів історії та 
правознавства. Щороку є членом 
журі районних олімпіад, член 
районної творчої групи для ви-
ступів на телебаченні.  Андрея 
Михайлівна ділиться досвідом 
роботи, готує повідомлення, ви-

ступи, лекції та організовує підго-
товку методичних матеріалів для 
молодих спеціалістів. Передає 
свій педагогічний досвід колегам 
через проведення відкритих уро-
ків, районних семінарів учителів 
історії та правознавства. 

Учитель розробила авторську 
програму спецкурсу для учнів 
11-х класів загальноосвітніх шкіл 
«Історія Закарпаття», яка про-
ходила апробацію у Виногра-
дівській гімназії протягом 2008 
– 2010 років та схвалена науково-
методично радою ЗІППО.

Значну увагу вчитель приділяє 
роботі з обдарованою молоддю. 
Її учні є постійними переможцями 
конкурсів різного рівня, учасни-
ками та переможцями всеукра-
їнських предметних олімпіад з 
правознавства та історії, членами 
гімназійного товариства «Інте-
лект» та Малої академії наук.

Педагог користується автори-

тетом серед колег, учнів та їхніх 
батьків. Як класний керівник, у 
своїй роботі з дітьми вміло ви-
користовує нестандартні інно-
ваційні методи щодо організації 
змістовного та цікавого дозвілля 
школярів. Виховує любов до 
України, повагу до законів дер-
жави. Андрея Михайлівна тримає 
тісний зв’язок з батьками, забез-
печує злагодженість дій школи 
та сім’ї у самовизначеності осо-
бистості.

За досягнення вчителя на-
городжено Грамотою відділу 
освіти Виноградівської районної 
державної адміністрації (2006 р.), 
Грамотою Виноградівської район-
ної державної адміністрації (2008 
р.), Подякою відділу освіти Вино-
градівської районної державної 
адміністрації (2012 р.), Грамотою 
відділу освіти Виноградівської 
районної державної адміністрації 
(2013 р.).         

 � Петканич Андрея Михайлівна,
учитель історії та правознавства
Виноградівської гімназії Виноградівської районної ради Закарпатської області, переможець

 � Бізонич Інна Миколаївна,
учитель історії та правознавства Мукачівського 

ліцею Мукачівської міської ради Закарпатської області, 
лауреат, який посів ІІ місце

Інна Миколаївна – вчитель-методист, спеціаліст вищої 
категорії.

Як учитель історії та правознавства працює у Мукачів-
ському ліцеї з 1998 року. У своїй педагогічній діяльності до-
сягла високого професійного рівня, оволоділа майстерністю 
методики викладання предмета, забезпечує високу якість та 
рівень знань учнів, є педагогом-наставником. Характерною 
рисою Інни Миколаївни як педагога є постійний творчий 
пошук, прагнення до систематичного підвищення рівня 
свого інтелекту, фахових знань та методичної майстерності. 
Учитель на високому рівні володіє предметними, інформа-
ційними та комунікативними компетентностями. Творчість 
педагога ґрунтується на високій теоретичній, дидактико-ме-
тодичній та психологічній підготовці. Психологічний комфорт 
у взаємодії з учнями забезпечується особистою емоційно-
вольовою сферою, вимогливістю та принциповістю.

Працюючи над проблемою “Використання інформацій-
но-комунікаційних технологій при викладанні правознав-
ства та історії”, Інна Миколаївна систематично слідкує за 
фаховою пресою, вивчає передовий педагогічний досвід, 
упроваджує в практику своєї роботи нові технології навчан-
ня, проводить відкриті заняття, виступає на наукових та 
методичних семінарах, бере участь в апробації підручників.  

2006 року вчителем видано навчально-методичний 
посібник «Інтерактивні технології на уроках практичного 
права». Свій досвід роботи вона презентувала на від-
критому уроці для вчителів міста «Право на працю». За її 
участі на базі Мукачівського ліцею проведено навчально-
методичний семінар «Використання Інтернет-ресурсів у 
роботі вчителів історії та правознавства», у рамках якого 
вона провела майстер-клас «Використання Інтернет-
технологій на допомогу вчителю та учню», виступила з 
доповіддю «Комп’ютерні технології навчання» на засіданні 
методичного об’єднання. 

Інна Миколаївна є головою творчої групи міського ме-
тодичного об’єднання вчителів історії та правознавства. 
Нею створено блог, на якому педагоги мають можливість 
обмінятися досвідом роботи з колегами.

Учителем накопичено багатий дидактичний та роз-
датковий матеріал з правознавства, створено власну 
творчу лабораторію. У навчальному закладі враховуються 
динамічні зміни у системі суспільних відносин України 
та результати активної нормотворчої діяльності органів 
державної влади. 

 � Страшкулич Ігор Васильович, 
учитель правознавства Великоберезнянської загаль-

ноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Закарпатської обласної ради, лауреат, який посів ІІІ 
місце

За час педагогічної діяльності Ігор Васильович показав 
себе як педагог, який має ґрунтовні звання з фаху, доско-
нало володіє методикою навчання учнів. 

Характерними особливостями підготовки вчителя до 
уроків є розробка індивідуальних та групових завдань з 
урахуванням індивідуальних особливостей школярів, рівня 
їхньої підготовки та розвитку інтересу. Вміло використовує 
на уроках сучасні форми і методи навчання, зокрема інтер-
активні, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють 
підвищенню в них інтересу до навчання, забезпечують 
активну взаємодію всіх учнів. Саме тому Страшкулич Ігор 
Васильович працює над проблемою «Формування позитив-
ної мотивації до навчання через використання інтерактивних 
технологій у викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін». 
Вибір даної проблеми був невипадковим, так як при фор-
муванні позитивної мотивації доцільним є використання на 
уроці інтерактивних технологій. Вихованню позитивної мо-
тивації навчання сприяють і загальна атмосфера творчості 
в школі та класі, включення учня в колективні форми орга-
нізації різних видів діяльності, співробітництво між учителем 
і учнем, допомога вчителя у вигляді порад, залучення учнів 
до оцінювання власної діяльності.

Впровадження вчителем інтерактивних методів на-
вчання докорінно змінило ставлення учнів до навчання. 
Ігор Васильович активізує пізнавальну діяльність учнів, 
вчить їх працювати з документами та іншими нормативно-
правовими джерелами, сприймати і засвоювати правові 
поняття, виробляє вміння пояснювати, аналізувати, по-
рівнювати і критично оцінювати факти, явища. Вчитель 
працює над позитивною динамікою знань учнів, прагне 
зацікавити та захопити дітей. До кожного уроку підбирає 
роздатковий матеріал, наочні посібники, проблемні за-
вдання. Доцільно використовує елементи проблемного 
навчання з метою виховання в учнів навичок самостійно 
працювати з книжкою, роздумувати над прочитаним. Прак-
тикує нестандартні форми проведення уроків. 

Страшкулич І.В. – голова шкільного методичного 
об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу. По-
стійно працює над педагогічним самовдосконаленням. 
Вивчає і поширює серед колег сучасні педагогічні техно-
логії. Проводить відкриті уроки для вчителів школи, май-
стер-класи на районних методичних об’єднаннях учителів 
суспільно-гуманітарного циклу.

 � Шимон Віталія Іванівна,
учитель історії та правознавства Данилівської за-

гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хустської районної 
державної адміністрації Закарпатської області, учасник  

 
Шимон  Віталія Іванівна у школі працює з 2005 року. 

Освіта вища. Педагогічний стаж – 9 років. Кваліфікаційна 
категорія – «Спеціаліст І категорії». Проблемна тема, над 
якою працює вчитель, – «Використання ІКТ на уроках 
правознавства».

За відгуками районного методоб’єднання вчителів  істо-
рії та правознавства, уроки Віталії Іванівни завжди цікаві, 
результативні, відрізняються високим рівнем організації 
дисципліни і творчості. Учитель постійно працює над 
удосконаленням своєї педагогічної майстерності, шукає 
методи поєднання традиційних і нетрадиційних форм ро-
боти, застосовує на своїх уроках елементи інтерактивних 
технологій, ігрового методу навчання. 

Віталія Іванівна проводить уроки з урахуванням віко-
вих та психологічних особливостей учнів, відповідно до 
сучасних вимог організації освітнього процесу. Під час їх 
проведення вміло застосовує інформаційно-комунікаційні 
технології, що дає змогу активно впроваджувати методи 
інтенсивного навчання, значно підвищувати ефективність 
уроків та поліпшувати якість правових знань учнів.

Для розв’язання дискусійних проблемних питань та 
дилем на уроці правознавства впроваджує дискусії, де-
бати, рольові ігри, прийоми «Займи позицію», «Дерево 
рішень», відкрите судове слухання та інші інтерактивні 
технології. 

Для досягнення необхідного результату на конкрет-
ному уроці використовує різноманітні прийоми розвитку 
пізнавальних інтересів: створення проблемної ситуації, 
підготовку учнями медіапрезентацій з теми, що вивчаєть-
ся, демонстрування відеофрагментів з документальних, 
навчальних фільмів, добір та обговорення матеріалів ЗМІ.  

Для перевірки теоретичної бази учнів та вміння за-
стосовувати знання на практиці учитель використовує 
розв’язання юридичних задач за визначеним алгоритмом 
дій. 

На уроках Віталія Іванівна сприяє отриманню учнями 
необхідного обсягу правових знань, умінь та навичок, 
формує повагу до права, закону, прав та свобод людини, 
а також правових поведінкових установок та мотивів 
правомірної поведінки.

Робота вчителя Шимон В.І. відзначається результатив-
ністю. Її учні – неодноразові призери ІІ (районного) та ІІІ 
(обласного) етапів Всеукраїнських предметних олімпіад 
з правознавства.
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У січні 2015 року дві команди 
Закарпатського центру туризму, 
краєзнавства, екскурсій і спорту 
учнівської молоді  представляли 
Закарпатську область на Куб-
ку України з лижного туризму, 
організованому Міністерством 
освіти і науки України, Міністер-
ством молоді та спорту України, 
Українським державним центром 
туризму і краєзнавства учнівської 
молоді та Федерацією спор-
тивного туризму України. Кубок 
проводився в селищі Славське 
Львівської області. І хоча на біль-
шості території Львівщини сніго-

вий покрив вже зійшов, на схилах 
поблизу гірськолижного курорту 
залишилося достатньо снігу для 
якісного проведення кубку.

Змагання проводилися в двох 
вікових групах – дорослі та юніо-
ри. До складу юніорської команди 
(спортсмени 1997– 1999 р.н.) За-
карпатської області ввійшли вихо-
ванці центру туризму – Курта Вла-
дислав, Захаров Євген, Чмель 
Олександр, Роман Валерій, Рішко 
Олександра та Трембашевська 
Ірина (тренер Монич О.О.) До 

складу дорослої збірної області 
ввійшли  керівники гуртків За-
карпатського центру  – Левінець 
Михайло, Коваль Олег, Вовчик Ві-
талій, Федикович Вікторія (тренер 
Петрище Л.О.).

Учасникам пропонувалося 
проходження трьох спортивних 
дистанцій ІV класу складності 
– «Особисто-командна  смуга 
перешкод», «Лижний маршрут», 
та «Командна  смуга перешкод». 
Всі ці дистанції вимагали від 
учасників високого рівня техніки 
лижного туризму, а також техніки 
подолання туристських пере-

шкод спортивного туризму. На 
всіх дистанціях члени команд  
Закарпатської області показали 
хороші результати. Основними 
суперниками нашої команди, з 
якими і точилася основна бороть-
ба, були команди Волинської на 
Рівненської областей.

Найліпші результати наші ко-
манди показали на дистанції 
«Особисто-командна смуга пе-
решкод»: Курта Владислав посів 
перше місце серед юніорів, ви-
конавши нормативи «Кандидата 

в Майстри спорту України» зі 
спортивного туризму,  Леві-
нець Михайло став другим в 
особистому заліку серед  чо-
ловіків, а Федикович Вікторія 
у цій же категорії – першою 
серед жінок. На дистанції 
«Командна  смуга перешкод» 
команда юніорів посіла третє 
місце, а команда дорослих – 
четверте. На дистанції «Лиж-
ний маршрут» наша команда 
юніорів була третьою, а ко-
манда дорослих – другою.

У загальнокомандному за-

ліку за підсумками проходження 
всіх дистанцій доросла команда 
Закарпатського центру туризму 
посіла друге загальнокомандне 
місце, поступившись команді 
Волинської області, яка і повезла 
омріяний Кубок  України додому. У 
юніорів склалася така ж ситуація:  
першу сходику п’єдесталу і Кубок 
України виборола так само коман-
да Волинської області, наша ж 
команда зайняла  друге місце, до-
стойно презентувавши Закарпат-
ської області на Все українському 
форумі з лижного туризму.

КУБОК УКРАЇНИ З ЛИЖНОГО ТУРИЗМУ

З метою вдосконалення педа-
гогічної майстерності керівників 
гуртків та обміну досвідом ро-
боти педагогів на базі закладу 
відбулося засідання методично-
го об’єднання «Пошук» з теми 
«Атестаційне портфоліо педагога, 
систематизація й узагальнення 
набутого досвіду».

Теоретична частина мето-
дичного об’єднання проходила 
у формі круглого столу. У своїй 
презентації «Портфоліо як засіб 
оптимізації діяльності керівника 
гуртка» голова МО Дворак Олена 
Ярославівна ознайомила при-
сутніх зі структурою портфоліо, 
видами та метою його створення. 
Детально зупинилася на змісті 
портфоліо, конкретизувала, з яких 
головних розділів воно склада-
ється та як вибрати проблемне 
питання, над яким повинен пра-
цювати кожен педагог.

Як приклад Олена Ярославів-
на презентувала в електронному 
варіанті своє особисте портфоліо, 
в якому керівники гуртків озна-
йомилися з досвідом роботи та 
проблемним питанням, над яким 
працює керівник. У паперовому 
варіанті своє портфоліо предста-
вила Штумф Ганна Михайлівна, 
керівник гуртка «Художній ди-
зайн». У своїй презентації Ганна 
Михайлівна повідомила колегам, 
на які розділи вона звернула 
особливу увагу, а саме: вибір 
проблемного питання, результати 
участі вихованців у конкурсах, 

використання різних форм на-
вчальної діяльності, інформацій-
них технологій на заняттях тощо.

На завершення засідання голо-
ва МО зробила висновки, що для 
зростання професійної педагогіч-
ної майстерності керівника гуртка, 
систематизації навчальних матері-
алів та доробків, участі у конкурсах 
педагогічної майстерності, обміну 
досвідом роботи з колегами та при 
підготовці до атестації і створюєть-
ся портфоліо педагога.

У практичній частині керівники 
гуртків ближче ознайомилися з та-
ким видом мистецтва, як гончар-
ство. Керівник гуртка «Гончарик» 
Дворак Олександр Володимиро-
вич, який є членом Національної 
спілки майстрів народної творчос-
ті, показав майстер-клас із цього 

відомого виду декоративно-ужит-
кового мистецтва. Демонструючи 
навики гончарної справи, Олек-
сандр Володимирович показав 
поетапне створення глиняного 

горщика у різних варіаціях, розпо-
вів про вибір та властивості глини, 
з якої виробляють глиняний посуд 
та інші гончарні поробки.

Спробувати себе у ролі гончара 
виявили бажання керівники гурт-
ків Ловга О.В., Андрішко О.Є. та 
Бердар О.М. Завдяки високому 
рівню професійної майстерності та 
віртуозності у виконанні своїх робіт 
майстра гончарної справи Двора-
ка О.В., який у свою роботу вкла-
дає не лише техніку, а й творчий 
підхід та свою душу, всі присутні 
отримали неабияке задоволення 
від побаченого та зацікавилися 
цим розповсюдженим, і не лише 

на Закарпатті, видом ужиткового 
мистецтва.

Рацин С.І., 
методист Іршавського РБДТ
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