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У ЗАКАРПАТСЬКИХ ШКОЛАХ ПЛАНУЮТЬ АКЦЕНТУВАТИ 
УВАГУ НА ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ

В обласній адміністрації від-
булася нарада з началь-
никами управлінь освіти, 

молоді та спорту райдержад-
міністрацій та міськвиконкомів. 
Участь в заході взяли голова 
облради Володимир Чубірко, 
директор департаменту освіти і 
науки ОДА Михайло Мотильчак, 
освітяни краю, фахівці обласного 
військкомату.

Йшлося про заходи з поліп-
шення національно-патріотично-
го виховання та про викладання 
предмета «Захист Вітчизни» у 
школах області. 

Михайло Мотильчак зазначив, 
що в школах предмет викладають 
офіцери запасу. У нашій області 
цього року предмет викладають 
290 фахівців, з них 58 – пенсіоне-
ри. Викладання здійснюється за 
типовими навчальними планами. 
Всіма інформаційними та мето-
дичними матеріалами викладачі 
забезпечені. Цього року у 10-11 
класах збільшено викладання 
предмета «Захист Вітчизни» до 
1,5 години на тиждень, у спеціа-
лізованих навчальних закладах 
– 2 години на тиждень. В закла-
дах діє 113 кабінетів «Захисту                    
Вітчизни». 

«На жаль, останніми роками 
на цей предмет не зверталося 
належної уваги. Тому нам треба 
обладнувати спеціалізовані ка-
бінети. Необхідні суттєві зміни 

до навчальних планів до цього 
предмета. Адже нині країна у стані 
війни і нам треба формувати сві-
тогляд до нових реалій», – конста-
тував головний освітянин краю. 

 Прикладом патріотичного ви-
ховання стала благодійна робота 
закарпатських освітян та учнів. 
Так, станом на 15 січня в школах 
зібрано для учасників АТО майже 
2 мільйони гривень. «...Окрім 
того, передали бійцям теплий 
одяг, продукти харчування. Це 
– приклад патріотичного вихован-
ня. Також школярі неодноразово 
передавали малюнки для наших 
воїнів. Наразі плануємо провести 
в школах зустрічі з учасниками 
АТО», – повідомив Михайло 
Мотильчак.

Іван Балашов, полковник 
запасу, спеціаліст обласного             
військкомату, повідомив, що 2014 
року план вступу юнаків у вищі 
навчальні військові заклади ста-
новив 300 чоловік. Втім, загалом 

з області вступило в ці заклади 
всього 34 хлопці, в тому числі з 
Мукачева – 15. Є проблеми з ви-
кладачами військової дисципліни 
у школах. В Ужгороді з 18 ви-

кладачів – 7 не служили в армії. 
«Початкову військову підготовку 
в школах треба повертати. Тим 
паче, що держава повернулася 
обличчям до військових: їх забез-

печення – на контролі у влади. 
У квітні ми готуємося до весня-
ного призову юнаків до строко-
вої служби у Збройних Силах 
України. Тому роботи більш, ніж 
достатньо. Ми маємо дбати про 
патріотичний дух молоді», – за-
значив Іван Балашов.

Володимир Чубірко зазначив, 
що в краї розроблятиметься об-
ласна програма, в якій будуть 
виписані заходи щодо забез-
печення навчальних закладів 
усім необхідним для викладання 

цих предметів. У першу чергу 
має оновлюватися матеріально-
технічна база. Окрім того, вже 
найближчим часом в УжНУ та 
МДУ будуть створені військові 

кафедри.
«Нам слід усвідомити, що 

причин війни на Сході є кілька. 
Одна з них – методичний розвал 
Збройних Сил України. Наше за-
вдання сьогодні – якнайшвидше 
зупинити такі процеси. Ми маємо 
направити всі зусилля, щоби збе-
регти свою державу. В державі є 
патріоти, які готові оберігати кра-
їну. Ми маємо готувати молодь 
до того, щоби в майбутньому 
вона була готова стати на захист 
рідної землі. Ми маємо вчити вже 
у школах первинній медичній до-
помозі, методам оборони. Треба 
ці предмети викладати якісно. 
Щодо матеріально-технічного 
забезпечення наших закладів, 
то з обласного бюджету і надалі 
виділятимуться кошти. Але ще 
раз наголошую: наша молодь 
має формуватися і виховувати-
ся в нових реаліях», – зазначив 
Володимир Чубірко.

За результатами наради бу-
дуть надані пропозиції до мінос-
віти та міноборони.

Окрім того, на нараді йшлося 
про організацію та проведення 
зовнішнього незалежного оці-
нювання знань, про організацію 
літніх мовних таборів, про новий 
порядок атестації навчальних 
закладів та інше.

За матеріалами 
прес-служби облради

ВІДБУЛАСЯ НАРАДА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 
ПРОБНОГО ЗНО – 2015

Останні місяці – період 
інтенсивної підготовки до 
зовнішнього незалежного 

оцінювання знань учнів. Пере-
вірити рівень їхньої підготовки, 
опанувати правила і вимоги цього 
відповідального процесу допо-
магає пробне тестування. Цього 
року пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання проводитиметься:

21 березня 2015 року – з укра-
їнської мови і літератури;

28 березня 2015 року – з ан-
глійської мови, біології, географії, 
іспанської мови, історії України, 
математики, німецької мови, 
російської мови, фізики, фран-
цузької мови, хімії.

Учасникам пробного зовніш-
нього незалежного оцінювання 
надаватиметься можливість:

- виконувати завдання про-
бного ЗНО з української мови 
і літератури, математики двох 
рівнів складності (базового та 
поглибленого); 

- використовувати завдан-

ня пробного ЗНО перекладені 
молдовською, польською, росій-
ською, румунською, угорською, 
кримськотатарською мовами 
(крім завдань з української мови 
і літератури, російської та іно-
земних мов).

 17 березня 2015 року на базі 

Закарпатського інституту після-
дипломної педагогічної освіти 
відбулася нарада з відповідаль-
ними за ЗНО в містах і районах 
та відповідальним за пункти 
пробного ЗНО-2015 щодо про-
ведення пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання у 2015 

році, яку підготували і провели 
працівники центру ЗНО, інно-
ваційних освітніх технологій та 
дистанційного навчання ЗІППО 
та Івано-Франківського РЦОЯО. 
Розглянуто й обговорено всі ак-
туальні питання стосовно роботи 
пунктів пробного тестування, 
оформлення відповідної доку-
ментації, оперативного інформу-
вання ІФРЦОЯО про хід пробного 
тестування.  Закцентовано увагу 
на дотримання всіх правил і вимог 
процедури проведення пробного 

ЗНО-2015, на роботу персоналу 
в аудиторіях, де учасники вико-
нуватимуть тести поглибленого 
рівня. Обговорювалися питання 
навчання персоналу ППТ; робота 
з дорожніми картами персоналу 
пунктів пробного тестування; роз-
друк випускниками запрошень на 
пробне тестування.

 У райони і міста передано 
контейнери з тестовими матері-
алами, договори, дорожні карти 
персоналу ППТ, адміністративні 
та допоміжні пакети.
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ЗУСТРІЧ  ІЗ  ПОЧАТКІВЦЯМИ

У березні відбулася 
зустріч директо-
ра департаменту 

освіти і науки Закар-
патської ОДА Михайла 
Мотильчака зі слухача-
ми курсів підвищення 
кваліфікації вчителів 
початкових класів на 
базі багатопрофільного 
ліцею «Інтелект» – ЗОШ 
І-ІІІ ст. №11 Ужгород-
ської міської ради За-
карпатської області. 

Початкова ланка 
освіти – це фундамент 
шкільного навчання, де закладається 
основа для формування особистості май-
бутнього громадянина. Вона забезпечує 
становлення і різнобічний розвиток осо-
бистості дитини, цілеспрямовано виявляє 
й розвиває її здібності в різних видах ді-
яльності, створює умови для повноцінного 
засвоєння базового рівня освіти й уміння 
вчитися. 

Зустріч керманича освітян краю й учи-

телів початкових класів пройшла у формі 
відкритого спілкування, живої дискусії та 
обміну думками. Михайло Андрійович роз-
повів педагогам про особливості закінчен-
ня 2014/2015 н.р. та проведення ДПА-2015 
у 4 класах, нові підходи щодо забезпечення 
підручниками учнів 4 та 7 класів. Також 
роз’яснив цьогорічну специфіку фінан-
сування навчальних закладів, приділив 

велику увагу питанням своєчасної оплати 
праці педагогів, яка проводиться за раху-
нок субвенції з держбюджету. У вступному 
слові Михайло Андрійович ознайомив при-
сутніх з перспективами модернізації освіти 
України і Закарпатської області зокрема.

Очільник педагогів відповідав на чис-
ленні запитання вчителів початкових 
класів: харчування учнів, забезпечення 
підручниками, навантаження педагогічних 
працівників, довіз учнів, навчально-мате-

ріальна база шкіл тощо. 
На базі багатопрофільного ліцею «Ін-

телект» – ЗОШ І-ІІІ ст. №11 проходила 
педагогічна практика. Учителі запропону-
вали слухачам курсів практичну сторону 
роботи на уроках у початкових класах. Усі 
сім уроків, які презентували початківці, ви-
користовуючи сучасні технології навчання, 
пройшли на високому методичному рівні. 

ВИБІР ПІДРУЧНИКІВ – РЕЗУЛЬТАТ 
ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН У НАШОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Саме з такої нагоди у березні на базі Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти відбулася зустріч представників географічної громадськості 
краю, учителів географії окремих шкіл області на базі яких, згідно з наказом МОН 

України, здійснюється апробація підручників з географії, з авторськими колективами фа-
хових підручників та представниками провідних видавництв шкільної продукції України 
(ТОВ «Видавництво Генеза», ТОВ «СИЦИЯ», ДНВП «Картографія»). 

Відкриваючи захід, методист кабінету методики викладання природничо-математичних 
дисциплін ЗІППО Глюдзик Галина Богданівна наголосила, що сьогодні ми маємо ситу-
ацію, коли кожен учитель може обрати той підручник, який якнайкраще підходить йому, 
навчальному закладу й учням конкретного класу, і завдання, які стоять перед учителями 
– здійснити правильний вибір. Заступник директора Закарпатського ІППО з науково-до-
слідної та міжнародної діяльності Басараб Михайло Михайлович – висловив думку, що 
хоч ідея вибору підручників не нова, втілити її в життя, як бачимо, вдалося тільки зараз, 
коли в державі почалися демократичні зміни. Участь вчителів у відборі нових підручників 
– це важливий крок до демократизації суспільства та підвищення якості нашої освіти. Чи 
могли вчителі ще вчора уявити, що вони самі зможуть обирати собі підручники? Раніше 
за результатами конкурсу видавалися по 3-4 підручники з географії для кожного класу 
і більш-менш пропорційно розподілялися Міністерством за регіонами. У кожній області 
безпосереднім розподілом підручників по школах займалися представники бібфондів, 
і не завжди їхні рішення співпадали з бажанням учителів-практиків працювати з під-
ручниками надісланих авторів. 

Тому головною темою для обговорення було: «Як обирати підручник з географії в 
сучасних умовах», до якої активно долучилися Бойко Валентина Михайлівна – головний 
редактор видавництва «Освіта України», автор підручників та посібників з географії, 
Уварова Ганна Шевкетівна – доцент Національного авіаційного університету, кандидат 
педагогічних наук, автор підручників та посібників з географії, Остроух Віталій Іванович 
– завідувач редакції навчальної тематики, атласів та карт світу ДНВП «Картографія», 
кандидат географічних наук, незалежний науковий експерт підручників з географії за 
новою програмою, Хижняк Дмитро Миколайович – начальник відділу маркетингу ДНВП 
«Картографія». 

Гості семінару побажали всім успіхів у такій відповідальній справі – відборі якісних 
посібників для навчання географії дітей у школі, щоб разом з новими підручниками 
творити новий освітній простір нового покоління. 

НАВЧАЄМОСЯ  НАДАВАТИ  ПЕРШУ  МЕДИЧНУ  ДОПОМОГУ

Надзвичайна ситуація — 
порушення нормальних 
умов життя і діяльності 

людей на об’єкті або певної 
території, акваторії, спричинене 
аварією, катастрофою, стихійним 
або екологічним лихом (епізо- 
отія, епіфеотія), застосуванням 
супротивником сучасних засобів 
ураження, що призвело або що 
можуть призвести до людських і 
матеріальних втрат. 

Перша медична допомога — 
комплекс негайних заходів, які 
проводяться людині, що раптово 
захворіла або постраждала від дії 
зовнішніх факторів до її передачі, 
в разі потреби, під опіку кваліфі-
кованому медичному персоналу. 
Рятування потерпілого у більшості 
випадків залежить від швидкості 
та правильності надання першої 
медичної допомоги. Затримка у 
наданні допомоги може спричи-
нити загибель потерпілого.

За рекомендаціями Глави Ад-
міністрації Президента України 
від 07.02.2015 № 02-01/482, Мі-
ністерства освіти і науки України 
від 05.03.2015 №359 та Міністер-
ства охорони здоров’я України 
19.12.2015 № 359 у Закарпатському 
ІППО 16 березня проведено цікаву 
лекцію та практичне заняття з 
питань надання першої медичної 
допомоги під час надзвичайних 
ситуацій лікарем-кардіологом, ке-
рівником патронажної служби Об-

ласної організації ТЧХУ Закарпаття, 
тренером курсів першої домедичної 
допомоги Гиревим Віктором Васи-
льовичем для вчителів початкових 
класів, біології та математики. 

Основна увага присутніх була 
направлена на перелік травм, які 
людина (дитина) може отримати, 
та перші дії педагога заради тер-
мінової допомоги: 

1. Усунути дію на організм 
шкідливих факторів, які загрожу-
ють здоров’ю та життю потерпіло-
го (звільнення від дії електрично-
го струму, винесення з отруєної 
атмосфери, загашення одягу, що 
палає, витягання з води тощо).

2. Оцінити стан потерпілого, 
визначити характер та важкість 
травми, найбільшу загрозу для 
життя потерпілого та послідов-
ність дій щодо його порятунку.

3. Виконати необхідні для ря-
тування потерпілого дії в порядку 
терміновості, відновити прохід-
ність дихальних шляхів, зробити 
штучне дихання, зовнішній масаж 
серця, зупинити кровотечу, ім-
мобілізувати ушкоджені частини 
тіла, накласти пов’язку тощо.

4. Підтримувати основні жит-
тєві функції потерпілого до при-
буття медичного працівника.

5. Викликати швидку медичну 
допомогу або лікаря, організувати 
транспортування потерпілого до 
найближчого лікувального закладу.

Поранення. Терміново зупи-

нити кровотечу. Захистити рану 
від забруднення та інфекції — 
накласти асептичну пов’язку, за 
наявності дезінфікуючих засобів 
(перекис водню, розчин фураци-
ліну, спиртовий розчин йоду тощо) 
протерти шкіру довкола рани, ви-
далити невеличкі чужорідні тіла 
тільки з поверхні та довкола рани; 
якнайшвидше доставити поране-
ного в лікувальний заклад, суворо 
дотримуючись правил транспор-
тування для конкретного типу 
поранення. Не можна промивати 
рану водою, засипати ліками, зма-
зувати мазями, накладати вату!

Забій. Забезпечити спокій 
ушкодженому органові, стягнути 
пов’язкою, прикласти охолодже-
ний предмет.

Розтяжка. Зафіксувати сугло-
би, прийняти знеболювальне.

Вивих. Накласти холодний 
предмет; застосувати обезболю-
вання, іммобілізувати кінцівку в 
положенні вивиху.

Перелом. Терміново іммобі-
лізувати кістки в місці перелому 
накладанням шин, провести 
профілактику шоку на загальних 
засадах; транспортування та, 
особливо, перекладання повинні 

бути вкрай обережними.
Здавлення. Накласти джгути, 

як при зупинці кровотечі, обклас-
ти ушкодження охолодженими 
предметами, у разі враження 
кінцівок іммобілізувати їх за до-
помогою шин, у разі шоку — по-
терпілого зігріти, можна ввести 
наркотичні та серцеві засоби.

Таким чином, постраждало-
му треба якнайшвидше надати 
ефективну допомогу, від якої час-
то залежить не тільки тривалість 
та важкість процесу відновлення 
його здоров’я, а навіть і життя 
людини.
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АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  ВИКЛАДАННЯ  ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ  ДИСЦИПЛІН

На базі Закарпатського 
інституту післядипломної 
педагогічної освіти від-

булася науково-практична кон-
ференція вчителів природничо-
математичного циклу «Актуальні 
проблеми викладання природ-
ничо-математичних дисциплін у 
сучасній школі». Організаторами 
проведення конференції виступи-
ли кафедра природничо-матема-
тичної освіти та інформаційних 
технологій та кабінет методики 
викладання природничо-матема-
тичних дисциплін.

Привітав учасників Петечук 
Василь Михайлович, заступник 
директора з навчально-методич-
ної роботи та моніторингу якості 
освіти.

На пленарному засіданні кон-
ференції науковці кафедр інсти-
туту висвітлили сучасні підходи 
до викладання природничо-ма-
тематичних дисциплін. 

У своєму виступі Химинець 
Василь Васильович, профе-
сор кафедри менеджменту та 
інноваційного розвитку освіти, 
розкрив поняття «інновації» як 
багатозмістове і не завжди одно-
значне. У найбільш загальному 
випадку під інновацією розуміють 
упровадження нових ідей, техно-
логій у виробництво, управління 
галуззю, підприємством; в іншо-
му аспекті інновація – це ново-
введення, яке ще не достатньо 
поширене в суспільній діяльності 
та на виробництві. Інновацією 
також вважається кінцевий ре-
зультат упровадження науково-
технічного або іншого відкрит-
тя. Доповідач звернув увагу на 
основні базові моделі розбудови 
освітньої системи, охарактери-
зував структуру якості сучасної 
шкільної освіти. Василь Васильо-
вич підкреслив, що інноваційний 

шлях розвитку освіти підвищив 
актуальність інтелектуального і 
креативного ресурсів, які разом 
виконують функцію «соціального 
ліфту», що підіймає людину на 
вищі щаблі суспільства. Врахо-
вуючи той факт, що з часом у 
всьому світі все очевиднішим 
виявляється протиріччя науко-
во-технічного 
прогресу і ду-
ховності лю-
дини, зростає 
значення духо-
вного потенціа-
лу педагогічних 
систем.

Петечук Ва-
силь Михайло-
вич наголосив 
н а  б а з о в и х 
підходах щодо 
в и к л а д а н н я 
природничо-
математичних 
дисциплін та 
зазначив, що 
відбуваються 
помітні зміни 
у якості надання освітніх послуг. 
Він розповів про важливість за-

вдань, які поставлені в багатьох 
нормативних документах Мініс-
терства освіти і науки України 
за останній період. Доповідач 
охарактеризував основні напря-
ми і можливості удосконалення 
викладання природничо-мате-
матичних дисциплін у сучасних 
умовах, наголосив, що і надалі 

актуальним є використання ІКТ 
на уроках, зокрема мультимедій-

них проекторів та презентаційних 
робіт, які не потребують великих 
фінансових затрат, але дають 
стабільно позитивний результат. 

Орос Віктор Михайлович, 
завідувач кафедри природничо-
математичної освіти та інформа-
ційних технологій, кандидат фі-
зико-математичних наук, доцент, 
заслужений учитель України, у 
своєму виступі зосередив увагу 
на можливостях використання 
сучасних інтернет-технологій 
задля підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу. 
Можливості мережевих техноло-
гій дозволяють розширити рамки 
процесу навчання: вчитель має 
можливість впливати на навчаль-
ний процес і в позаурочний та по-
зашкільний час. У своєму виступі 
Віктор Михайлович детально 
зупинився на характеристиці 
основних напрямів використання 
інтернет-технологій:

• Дистанційна освіта
• Інтерактивне спілкування

• Використання мережевих 
методичних ресурсів

• Співробітництво.
Зокрема, доповідач розповів 

про основні можливості викорис-
тання мережевих ресурсів. Серед 
їхніх позитивних характеристик 
можна назвати:

• незалежність від місця про-
живання;

• швидкість доступу до інфор-
мації;

• можливість вибору різних 
ресурсів;

• можливість розміщення влас-
них ресурсів;

• можливість оцінити ресурс та 
роботу автора.

Але є і кілька негативних мо-
ментів:

• можлива недостовірність 
(хибність) інформації;

•  імов ірн ість зараження 
комп’ютерними вірусами;

• неможливість застосування 
в конкретних умовах;

•  платні ресурси (без гарантії 
якості).

Віктор Михайлович охарак-
теризував і низку соціальних 
мережних сервісів, які можуть 
використовуватися при викла-
данні природничо-математичних 
дисциплін. Серед них: блоги, веб-
квести, колективні каталоги по-
силань, Вікі-проекти, карти знань, 
менеджери проектів та інші.

Робота конференції, згідно 
з програмою, продовжувалася 
в секціях: математика (керівни-
ки – Петечук В.М., Сігетій І.П., 
Петечук К.М.); фізика (керівники 
– Химинець В.В., Гайналій Л.І.); 
біологія (керівники – Палько Т.В., 
Грабовський О.В., Бокоч О.С.); ге-
ографія (керівники – Грабовська 
Т.І., Глюдзик Г.Б.); хімія (керівники 
– Орос В.М., Голомб О.М.).

Учасники висловили низку 
пропозицій, які ввійшли до реко-
мендацій конференції.

ОБЛАСНА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ  ПЕДАГОГІВ

У березні в Закарпатському 
інституті післядипломної 
педагогічної освіти відбу-

лася обласна науково-практична 
конференція «Сучасні підходи до 
формування ціннісного ставлення 
особистості до здорового способу 
життя».

Організатори наукового фо-
руму – кафедра менеджменту 
та інноваційного розвитку освіти, 
кабінет координаційно-методичної 
діяльності та науково-дослідна ла-
бораторія здоров’язбережувальних 
технологій Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, 
а учасники – директори та заступни-
ки директорів з навчально-виховної 
роботи загальноосвітніх навчальних 
закладів Закарпатської області.

Зі словами вітання до учасників 
конференції звернувся заступник 
директора з науково-дослідної 
роботи та міжнародної діяльності 
інституту Михайло Басараб.

У роботі пленарного засідання 
конференції взяли участь науково-
педагогічні працівники інституту.

 Василь Химинець, професор 
кафедри менеджменту та іннова-
ційного розвитку освіти, розповів про 
формування ціннісних орієнтацій 
учнів у сучасній школі.

 Борис Качур, завідувач кафе-
дри менеджменту та інноваційного 
розвитку освіти, виступив з темою 
«Акмелогія – це сфера знань про 
людину», окресливши головні ас-
пекти.

Ярослав Сивохоп, завідувач 
науково-дослідної лабораторії 
здоров’язбережувальних техноло-
гій, окреслив особливості ціннісного 
ставлення до здоров’я та здорового 
способу життя в учнів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів.

Марина Шеян, методист на-
уково-дослідної лабораторії 
здоров’язбережувальних техноло-
гій, вела мову про особливості фор-

мування навичок здорового способу 
життя в учнів молодших класів.

Учасники освітянського заходу 
активно включилися до обгово-

рення запропонованої 
тематики.

Заступник директора 
з навчально-виховної 
роботи Буштинської 
гімназії-інтернату Тячів-
ського району Оксана 
Терпак виступила з до-
повіддю «Модель діяль-
ності «Школи сприяння 
здоров’ю»: досвід та 
перспективи».

Заступник директора 
з виховної роботи Сва-

лявської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Олександр 
Тимкович висвітлив питання «З 
досвіду проведення Дня здоров’я 
в загальноосвітньому навчальному 

закладі».
Заступник директора з виховної 

роботи Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 
1 імені О.С. Пушкіна Ірина Турянчик 
розповіла про формування в учнів 
навичок здорового способу життя, 
що супроводжується психолого-пе-
дагогічним аспектом.

Заступник директора з виховної 
роботи Хустської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 
Наталія Грига розкрила питання «З 
досвіду формування в учнів навичок 
здорового способу життя з викорис-
танням проектних технологій».

Директор Завадської ЗОШ І-ІІ 
ст. Воловецького району Василь 
Захарчук окреслив особливості 
здоров’язбережувальних технологій 
в гірській школі.

Учасники продовжили роботу в сек-
ціях «Директори шкіл» (Химинець В.В., 
Качур Б.М., Лазар І.В.) та «Заступники 
директорів шкіл з виховної роботи» 
(Сивохоп В.І., Герцог Ю.В., Сивохоп 
Я.М.), де змогли глибше обговорити 
проблему формування навичок здо-
рового способу життя учнівської молоді 
в умовах загальноосвітніх навчальних 
закладів та обмінятися досвідом.

На завершення освітянського 
форуму присутні висловили низку про-
позицій, які увійшли до рекомендацій 
конференції.
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ЕТНОПЕДАГОГІКА  ЯК  ВИМОГА  ЧАСУ

У Закарпатському інституті 
післядипломної педагогічної 
освіти у березні відбулася 

обласна науково-практична конфе-
ренція «Етнопедагогіка в навчально-
виховному процесі сучасної шко-
ли», присвячена пам’яті видатних 
письменників Закарпаття, збирачів 
та дослідників карпатського фоль-
клору Ф.Потушняка та П.Лінтура. 
Конференцію підготували і провели 
кафедра педагогіки та психології 
(завідувач – доц. Л.П. Ходанич) та 
кафедра суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти (завідувач – 
доц. М.Р. Баяновська). Відкриваючи 
конференцію, заступник директора 
з науково-дослідної роботи та між-

народної діяльності М.М.Басараб 
наголосив на традиціях ВНЗ, зазна-
чивши, що це вже третя конференція 
в Закарпатському ІППО з проблем 
етнопедагогіки.

Учасники форуму – наукові, на-
уково-педагогічні та педагогічні пра-

цівники Закарпатського ІППО, За-
карпатського художнього інституту, 
учителі та вихователі – відзначали 
актуальність використання засобів 
народної педагогіки та краєзнавства 
у процесі формування громадяни-
на-патріота, ділилися практичними 
набутками та результатами дослі-
джень. Виступи супроводжувалися 
цікавими демонстраційними ма-
теріалами,  жвавим обговоренням 
сучасних освітніх реалій. Родзинкою 
заходу став вірш лауреата обласної 
премії ім. Ф.Потушняка поетеси Лідії 
Повх з присвятою Федору Потуш-
няку, майстерно продекламований 
доцентом М.Р. Баяновською.

На пленарному засіданні було 

ґрунтовно розглянуто етнопедагогіку 
в українському освітньому просторі 
(доц. П.М. Ходанич), особливості 
використання етнопедагогічних 
засад у діяльності Ужгородської 
гімназії 1613-1945 рр. (проф. В.В. 
Химинець), національну ідею як 

основу життєтворчості та джере-
ло духовності Ф.Потушняка (доц.  
М.Р. Баяновська), постаті видатних 
закарпатців-патріотів у науковій 
оцінці Ф.Потушняка (доц. М.М. Баса-
раб), виховні константи фольклору 
в ракурсі гуманістичної педагогіки 

(доц. Л.П. Ходанич), означено ви-
ховний аспект карпатського писан-
карства (доц. Р.І. Пилип) та роль 
міні-музею як засобу формування 
національного світогляду (доц.  
Г.І. Рего). 

Працювали також дві секції – «Ет-
нопедагогіка в контексті вивчення лі-
тератури та культури рідного краю», 
«Духовні цінності народної педагогі-
ки у формуванні національно-свідо-
мої особистості», які завершилися 
круглим столом та тематичними 
дискусіями з окресленої тематики. 
 

Зібрання ухвалило рішення, в 
основу якого покладено рекоменда-
ції щодо використання етнопедаго-
гіки в навчально-виховному процесі 
сучасної школи з урахуванням На-
ціональної доктрини розвитку освіти, 
Концепції національно-патріотично-
го виховання, Національної програ-
ми «Освіта» (Україна ХХІ століття), 
Основних орієнтирів виховання учнів 
1-11 класів, Програми українського 
патріотичного виховання дітей та 
учнівської молоді в умовах суспіль-
них реалій сучасної України.

Р і ш е н н я

обласної науково-практичної конференції

«Етнопедагогіка в навчально-виховному процесі сучасної школи»,

присвяченої пам’яті Ф.Потушняка та П.Лінтура

Виходячи з реалізації Національної доктрини розвитку освіти, 
Концепції національно-патріотичного виховання, Національної 
програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Основних орієнтирів 
виховання учнів 1-11 класів, Програми українського патріотичного 
виховання дітей та учнівської молоді, а також з особливих завдань, 
що висуваються суспільним розвитком України перед освітою та, 
визначаючи роль Ф.Потушняка та П.Лінтура в становленні та роз-
витку освіти Закарпаття, конференція вважає за доцільне

рекомендувати:

1. освітнім закладам краю у процесі формування толерантного 
освітнього середовища в навчально-виховній роботі звертати осо-
бливу увагу на патріотичне виховання, формування національної 
свідомості та національної гідності підростаючого покоління, 
етнічний виховний ідеал, орієнтуючись на загальнолюдські, 
загальнонаціональні духовні цінності та на їх складові краєзнавчого 
та регіонального характеру;

2. у навчально-виховній роботі школи вдаватися до якомога 
ширшого використання етнопедагогіки (етнодидактики, етнодити-
нознавства, фамілістики, етнодеонтології, козацької педагогіки) як 
універсального виховного засобу – вироблених народом і адапто-
ваних до умов його багатовікового буття правил поведінки, куль-
турних стереотипів, культурних настанов та духовних цінностей, 
впливових ментальних моделей діяння та бачення;

3. під час формування ключових компетентностей учнів, так 
само як і під час оцінювання роботи кожного вчителя, надавати 
особливого значення показникам духовно-морального розвитку 
особистості, рівню сформованості патріотизму та гуманізму;

4. науково-педагогічним та педагогічним працівникам Закар-
патського інституту післядипломної педагогічної освіти поглиби-
ти етнопедагогічну складову в змісті лекцій, практичних занять та 
педагогічної практики слухачів курсів підвищення кваліфікації;

5. опублікувати матеріали конференції в науково-методич-
ному виданні «Освіта Закарпаття», а також висвітлити робо-
ту конференції, вироблені нею рекомендації в засобах масової 
інформації.
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Презентації  власного  досвіду

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ

На сучасному етапі розвитку галузь освіти пе-
реживає чимало трансформацій, зумовлених 
як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. 

Головним реалізатором цілей і завдань освіти зали-
шається учитель, а відтак модернізація освіти вимагає 
безперервного підвищення професійного розвитку осо-
бистості педагога. За таких умов необхідною ланкою 
переходу від теорії до практики є діяльність районного 
методичного кабінету, що передбачає створення єди-
ної системи роботи з кадрами (неперервна додаткова 
освіта вчителя, вчасне ознайомлення та апробація 
інновацій, атестація педагогічних працівників), оскільки 
саме вона дозволяє вчителю зосередитися на педаго-
гічній діяльності і взаємодії з учнем.

У лютому на Мукачівщині методистами РМК на чолі 
із Г.І. Диганич, завідувачем РМК, проведено місячник 
методичної роботи «Підвищення компетентності вчи-
теля – ключ до якісної освіти». У рамках місячника 
членами атестаційної комісії здійснювалося вивчення 
педагогічної діяльності осіб, які атестуються атестацій-
ною комісією ІІ рівня на присвоєння кваліфікаційних 
категорії та встановлення педагогічних звань.

Підсумком проведення місячника методичної роботи 
став традиційний вже Тиждень педагогічної майстер-
ності «Творчий портрет учителя». 

У рамках Тижня на базі Зняцівської, Кольчинської, 
Ракошинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Івановецької та Ла-
лівської ЗОШ І-ІІ ступенів відбулася презентація влас-
ного досвіду педагогів, що атестуються атестаційною 
комісією ІІ рівня на відповідність раніше присвоєним 
кваліфікаційним категоріям та педагогічним званням. 
На власний розсуд педагоги обирали форму представ-
лення власного досвіду: вона вражала різноманітністю 
форм, глибиною змісту та практичною значимістю. У 
програмі Тижня педагогічної майстерності були і май-
стер-класи, і презентації, і відеоряди, і навіть власні 
блоги. Проведено моніторинг використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій та цифрових освітніх 
ресурсів учителями, що атестуються атестаційною 
комісією другого рівня.

Олеся Гузинець, 
головний спеціаліст відділу освіти
Мукачівської райдержадміністрації

ВІДКРИТЕ  ЗАСІДАННЯ 
ШКОЛИ  МОЛОДОГО  ВЧИТЕЛЯ

Згідно з планом роботи 
методичного кабінету 
управління освіти, релігій 

та у справах національностей 
Хустської міської ради у Хуст-
ській ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 
відбулося відкрите засідання 
Школи молодого вчителя «Роз-
виток пізнавальних здібностей 
школярів на уроках та в поза-
урочний час». Для молодих 
спеціалістів шкіл міста свій до-

свід презентували найкращі вчителі школи, доводячи, що у прагненні 
успіху немає меж, є нові висоти.

Усі заходи, запропоновані молодим учителям, були приурочені 
міжнародному Дню рідної мови і спрямовані на демонстрацію опти-
мальних форм та прийомів роботи з учнями початкової та середньої 
ланки з метою розвитку їхніх пізнавальних здібностей та активізації 
навчальних  інтересів.

Справжнім святом поезії і музики став позакласний захід для 
учнів початкової школи «Дзвенить струмочком рідна мова», який 
підготувала зі своїми учнями-другокласниками учитель-методист 
Мітру А.Ю., яка продемонструвала вміння використовувати у своїй 
роботі компоненти навчально-виховної мудрості нашого народу: 
мовної культури, родинознавства,  домашнього виховання, музики.

Після відвідування відкритого уроку з української літератури у 
6-В класі «Ємма Андієвська, казка-притча «Говорюща риба», який 
провела старший учитель Гангур Т.В., молоді вчителі прийшли до 
висновку, що відкритий урок – це лінза, яка фокусує основні ідеї ін-
дивідуальної педагогічної психології. Методисти управління освіти – 
Теличко С.І. та Луканець С.І. запропонували  молодим спеціалістам 
покрокову технологію аналізу уроку як педагогічної системи. Наголо-
шено на важливості кінцевого результату уроку, яким є якість знань 
учнів,  уміння застосовувати їх на практиці, застережено від типових 
педагогічних помилок, яких часто припускаються молоді вчителі.

Гості школи були вдячні за головний  висновок засідання Школи 
молодого вчителя: необхідність провести ревізію своїх уявлень про 
особисту місію педагога, персональний сенс своєї діяльності, а по-
тім не забувати утримувати їх у свідомості як критерій правильності 
своїх дій.

ПЕДАГОГІЧНА  МАЙСТЕРНЯ  ВЧИТЕЛІВ 
ТРУДОВОГО  НАВЧАННЯ  ХУСТЩИНИ

Чергове засідання РМО вчителів 
трудового навчання Хустського 
району «Поєднання різних тех-

нік та ІКТ під час виконання учнями 
творчих проектів» проведено у березні 
на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. (ди-
ректор Ридей М.А.).

У розмаїтті основ наук, які готують 
дитину до життя у дорослому соціумі, 
особливо важлива роль відводить-
ся предмету «Трудове навчання». 
Ефективність і результативність його 
викладання значною мірою залежить 
від низки чинників, серед яких: мо-
дернізація змісту трудового навчан-
ня, впровадження сучасних підходів 
до викладання, розвиток у школярів 
мотивації та стійких установок на 
навчання і пізнання, впровадження 
інтерактивних методик, особливо ме-
тоду проектів.

Засідання розпочалося презен-
тацією навчального закладу (Софія 
Ігнатко, ЗДНВР Горінчівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.) та портфоліо районного методич-
ного об’єднання вчителів трудового 

навчання (Михайло Доромбей, голова 
РМО; Віра Браїла, методист РМК). На 
ключових аспектах викладання трудо-
вого навчання за новими програмами 
наголосила Ганна Іванівна Тяскайло, 
завідувач кабінету методики виховної 
та позашкільної роботи Закарпатсько-
го інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти. 

Охоче поділилися досвідом зі свої-
ми колегами творчі вчителі трудового 
навчання Іван Гайович (Липчанська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), Юрій Довганич (Копаш-
нівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Оксана Курта 
(Кошелівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Оксана 
Симканич (Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст.).

Творча спрямованість навчального 
процесу відкриває дитині широкий 
шлях у світ прекрасного, організовує 
життєтворчість на перших і найваж-
ливіших її етапах. У цьому учасники 
засідання переконалися, відвідавши 
виставку творчих робіт учнів шкіл 
району.

Учні Липчанської ЗОШ І-ІІІ ст. 
(директор Шак Ю.І.) під умілим ке-

рівництвом талановитого вчителя 
трудового навчання Олени Липчей 
провели мандрівку-подорож у світ сво-
їх захоплень, серед яких вишивання, 
бісероплетіння, різьблення, аплікація, 
в’язання гачком. 

Підсумок засідання підбила Юлія 
Прокопів, завідувач РМК.

Творчість стає ключовим моментом 
співпраці вчителя та учнів, яку у вигля-
ді алгоритму можна подати як 

Т(тлумачення), 
В(вибір), 
О(очікування, 
Р(розуміння), 
Ч(чаклування), 
І(імпровізація), 
С(стимул), 
ТЬ(толерантність), відмітила Віра 

Браїла, методист РМК, побажавши 
всім учасникам засідання натхнення 
та успіхів у роботі.

Марта Лемко, 
учитель трудового навчання 

Боронявської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Хустського р-ну

ЯРМАРОК  ПЕДАГОГІЧНИХ  ЗНАХІДОК

Сучасна школа потребує 
змін. Змін, що привели 
б школяра до реалізації 

своїх можливостей, до відкриття 
творчих здібностей, до знайдення 
відповідей на питання, що турбу-
ють молоде покоління. Процес 
навчання – не автоматичне ви-
кладання навчального матеріа-
лу, а така взаємодіяльність, що 
потребує напруженої розумової 
роботи учня й учителя. 

Саме тому з метою сприян-
ня розвитку творчості освітян, 
упровадження ефективного пе-
дагогічного досвіду у березні у 
конференц-залі Хустського РМК 
(завідувач Прокопів Ю.М.) про-
ведено ярмарок педагогічних 
знахідок (із обміну досвідом 
учителів української мови та 
літератури, які атестуються). 
На продаж-рекламу власного 

напрацювання представлено до-
робки 17 педагогів району. Кожен 
із присутніх прагнув якнайкраще 
презентувати свій «лот» – цікаві 
і водночас ефективні методи та 
прийоми роботи. 

Просвітницька діяльність Гай-
дур Н.Д., учителя-методиста Зо-
лотарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
не залишила нікого байдужим і 
навіть спонукала до більш де-
тального вивчення краєзнавчого 
матеріалу. Зацікавили присутніх 
розроблені Товтик Г.В. (Яблу-
нівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) карт-
ки-схеми розбору речення та 
кубик-рубик мовних розборів. 
Алгоритмізація, яку практикує на 
уроках Шимон Г.М. (Крайниківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів), допомагає 
учням швидко й правильно ви-
конати завдання. 

Подолей Н.М., методист РМК, 

наголосила, що уникнути багатьох 
недоліків у підготовці до уроку 
допомагає чітке використання 
методики тієї чи іншої технології, 
і лише вдала інтеграція сучасних 
педагогічних технологій інтер-
активного, особистісно-орієн-
тованого, проектного навчання 
на основі постійного розвитку 
критичного мислення учнів дасть 
змогу розвивати творчі здібності, 
а значить, і формувати творчу 
особистість учня. 

Насамкінець учасники ярмарку 
дійшли висновку, що саме такі 
нетрадиційні форми обміну досві-
дом між педагогами допомагають 
у вирішенні провідних завдань 
освіти.

 Б.В. Ігнат,
учитель української мови та 

літератури Стеблівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів

Хустського р-ну
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НОВІТНІ ПІДХОДИ 
У ВИВЧЕННІ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Систематична робота з молодими 
спеціалістами спрямована на забезпе-
чення вдосконалення всіх компонентів 
готовності вчителя до навчально-вихов-
ної діяльності, у результаті чого зростає 
рівень її ефективності. 

 Нещодавно на базі ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів №13 проведено майстер-клас для 
молодих спеціалістів міста «Навчання 
вокабуляру». Своїми педагогічними 
знахідками з учасниками зібрання 
поділилася вчитель англійської мови 
Євлова А.В.

Метою майстер-класу було показати 
різні форми та методи навчання вока-
буляру. Через мультимедійну презен-
тацію вчитель Євлова А.В. висвітлила 
теоретичну та практичну сторони на-
вчання, показала комунікативний підхід 
у вивченні мови. Учитель зупинилася 
не тільки на класичних методах, а й 
новітніх інноваційних технологіях. Це 
– рольові ігри, драматизація, інтелек-
туальні мовні ігри, «мозковий шторм», 

«мікрофон», робота в парах, групах, 
сінквейн, «Бінго», робота з автентични-
ми текстами, аудіо- та відеоматеріала-
ми, використовуючи ІКТ. 

У ході роботи розглянуто різноманітні 
прийоми комунікативного навчання ан-
глійської мови, способи використання 
матеріалів підручника та подачі їх учи-
телями на різних етапах уроку у цікавий 
для учнів спосіб. Учитель вдало вико-
ристала сучасні методики та технології 
викладання англійської мови. 

Педагоги ознайомилися зі стратегія-
ми виконання завдань читання та пись-
ма для ефективного виконання учнями 
тестових завдань.

Молоді вчителі були активними учас-
никами заходу, брали участь у виконанні 
завдань, запропонованих їм учителем. 

Під час обговорення всі учасники 
ділилися враженнями, методичними 
ідеями, відзначивши високий рівень 
підготовки вчителя, висловлювали 
свої думки з приводу побаченого та 
почутого, обмінювалися ідеями. Адже 
так важливо в учительській професії 
горіти бажанням вчитися і навчати, бути 
вмотивованим та прагнути досягати 
результату. Бо лише мудрі вчителі вчать 
мудрості, а творчі вчителі – творчості.

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

У березні на базі Холмківської ЗОШ І-ІІ сту-
пенів Ужгородського району проводився 
районний семінар-практикум учителів 3-х 

класів «Інтегрований урок у початковій школі».
Учителі початкових класів Горняк М.Ю., 

Єрди К.П., Ріго Є.З., Стадник Г.С. і Шутов Е.З. 
провели відкриті уроки: Горняк Маріанна Юрі-
ївна – урок української мови у 2-Б класі “Осно-
вні ознаки речення. Поділ тексту на речення”; 
Єрди Катерина Петрівна – урок математики 
у 4-А класі “Többjegyű számok írásbeli osztása 
egyjegyű számmal”; Ріго Ізабелла Золтанівна – 
урок природознавства у 3-А класі “Miért titokzatos 
a gombák világa?”; Стадник Галина Степанівна 
– урок “Я у світі” у 3-Б класі “Символи України”; 
Шутов Едіна Золтанівна – урок угорського 
читання у 1-А класі “Szóbeli kifejezőkészség 
fejlesztése. Gyermekirodalommal való munka. 

Magyar népmesék. Kacor király”.
Після відкритих уроків учасники семінару 

відвідали виховний захід „Свято зустрічі весни”.
Методист Ужгородської РДА Еріка Дезиде-

ріївна та вчителі-початківці провели обгово-
рення відкритих уроків. Під час обговорення 
наголосили, що уроки відбулися з високою ак-
тивністю учнів у сприйманні нового матеріалу: 
діти робили самостійні висновки, відповідали 
на поставлені вчителями питання; в класах 
панували гармонійні, невимушені стосунки між 
учителем і учнем. Присутніми було зазначено, 
що вчителі добре володіють не тільки тради-
ційною методикою викладання предмета, а й 
активно застосовують інноваційні технології. Під 
час уроків Єрди К.П. та Шутов Е.З. використали 
сучасні комп’ютерні технології. Учителі наголо-
сили, що всі уроки пройшли на високому рівні.

На завершення Еріка Дезидеріївна озна-
йомила учасників семінару з питаннями щодо 
дебюрократизації освіти та з Типовим положен-
ням про атестацію зі змінами.

Гості були приємно вражені відкритими 
уроками та щиро дякували за обмін досвідом.

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ  ДЛЯ  ТРУДОВИКІВ

У Малодобронській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
проведено семінар-

практикум учителів трудо-
вого навчання «Викорис-
тання народних традицій 
під час вивчення різних 
модулів з трудового на-
вчання». Під час семінару 
вчителі району відвідали 
відкриті уроки вчителів 
трудового навчання Каш-
шаї Аніки Калманівни, Гал 
Сільвії Олександрівни та 
Балога Габора Йосипо-
вича з тем: «Технологія 
виготовлення вузлової 
ляльки» у 5 класі; «Техно-
логія виготовлення писан-
ки» у 8 класі та «Вивчення 
будови лампового патрона 
та вимикачів» у 6 класі. 
Уроки пройшли на хоро-
шому методичному рівні, мали практичне 
спрямування, було використано інноваційні 
технології навчання та багато матеріалу з 
народознавства. 

Учитель трудового навчання Коритнянської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Бескід Євгенія Федорівна 
провела з присутніми педагогами майстер-
клас із виготовлення оригінальних рамок та 

квітів з використанням під-
ручного матеріалу. Учитель 
Великолазівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Жидик Оксана Іва-
нівна поділилася власним 
досвідом використання 
народних традицій під час 
вивчення різних модулів з 
трудового навчання.

У ході семінару мето-
дист РМК Ком’ят Ірина 
Федорівна ознайомила 
присутніх з організацією та 
проведенням олімпіади з 
трудового навчання у 2015 
році, порядком закінчення 
2014/2015 навчального 
року та проведення ДПА з 
трудового навчання, учас-
тю вчителів та їхніх ви-
хованців у різноманітних 
конкурсах декоративно-
прикладного мистецтва.

Семінар пройшов плідно, гості та госпо-
дарі семінару активно ділилися досвідом 
роботи, з цікавістю оглядали виставку учнів-
ських творчих робіт.

СТИМУЛЮВАННЯ  ТВОРЧОГО  ПОШУКУ 
ПЕДАГОГІЧНОГО  КОЛЕКТИВУ

Згідно з планом роботи відділу освіти 
Міжгірської РДА, 4 березня на базі 
Пилипецької спеціалізованої загаль-

ноосвітньої школи-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
відбувся семінар керівників шкіл району 
«Стимулювання творчого пошуку педагогіч-
ного колективу через інформаційно-комуні-
каційні технології». 

На честь 200-річчя від дня народження ав-
тора Гімну України композитора Вербицького 
учасники семінару почали семінар з виконан-
ня Гімну України. Панорама відкритих уроків, 
круглий стіл, музична композиція «В мене 
в серці – Україна» – основні складові плану 
роботи семінару, якими господарі ділилися з 

керівниками педагогічних колективів. 
Тема семінару надзвичайно актуальна, 

особливо в наш час, коли суспільству вкрай 
потрібні творчі, компетентні педагоги, які зу-
міють виховати у школярів потяг до творчого 
пошуку та прагнення самовдосконалення.

Директор Пилипецької СЗОШ ІІ-ІІІ сту-
пенів Палканин Ольга Василівна під час 
круглого столу висвітлила своє бачення 
з питання створення умов для розви-
тку особистості і творчої самореалізації 
учасників навчально-виховного процесу. 
Своїм баченням з даного питання активно 
ділилися заступник директора з навчаль-
но-виховної роботи Юраш В.В., учителі 

математики та інформатики Мічак В.Ф. та  
Ленишинець Б.М., практичний психолог 
школи Чічур О.В., педагог-організатор 
Суремко Л.І.

Висловили своє бачення щодо теми 
семінару і начальник відділу освіти Міжгір-
ської РДА Субота Іван Юрійович, завідувач 
РМК Чепара Наталія Михайлівна, методист 
РМК Дірей Марія Василівна. 

Панорама відкритих уроків та музична 
композиція показали, що в Пилипецькій 
СЗОШ ІІ-ІІІ ступенів питання творчого 
пошуку педагогічного колективу займає 
невід’ємне місце в системі роботи школи.
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Згідно з річним планом ро-
боти, на базі Рахівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. №1 відбувся районний 
семінар-нарада заступників 
директорів з виховної роботи з 
проблемним питанням «Спільна 
робота школи, служби у справах 
дітей та кримінальної міліції 
щодо запобігання злочинності та 
правопорушництва у дитячому 
середовищі», на яке запрошено 
начальника СКМСД Рахівсько-
го РВ УМВС О. Паламарчука, 
начальника служби у справах 
дітей О.Кокіш, заступника на-
чальника управління освіти, 
молоді та спорту В.Писаря. 
Розглядалися важливі питання 
з профілактики правопорушень 
серед дітей у стінах школи. 
 

ПРОФІЛАКТИКА 
ПРАВОПОРУШЕНЬ 

СЕРЕД 
НЕПОВНОЛІТНІХ НА 
ОСВІТЯНСЬКІЙ НИВІ

Щодо профілактичної роботи 
із попередження правопору-
шень і злочинності серед дітей 
та учнівської молоді Рахівського 
району виступила методист 
РМК управління освіти, молоді 
та спорту Т.М.Федосенко. Вона 
звернула увагу завучів на по-
силення в навчальних закла-
дах просвітницької діяльності, 
формування правової культу-
ри, профілактичної роботи з 
сім’ями дітей-правопорушників, 
недопущення злочинної діяль-
ності підлітками, здійснення 
постійного контролю за відві- 
дуванням школи, запропонува-
ла організовувати спільні рейди 
з представниками СКМСД та 
ССД з виявлення дітей, що вжи-
вають наркотичні та психотропні 
речовини.

Начальник служби у справах 
дітей О.П.Кокіш звернула увагу 
на алгоритм дій зі встановлення 
та зняття з обліку учнів-правопо-
рушників. Вона наголосила, що 
педагоги спільно з діяльністю 
державних органів і громад-
ськості можуть знизити рівень 
криміногенного стану серед 
підлітків у районі.

Начальник СКМСД Рахівсько-
го РВ УМВС О.В.Паламарчук 
у своєму виступі розповів про 
види правопорушень та відпо-
відальність за них. 

Заступник начальника управ-
ління освіти, молоді та спорту 
Рахівської РДА В.В.Писар на-
голосив на актуальності питання 
профілактики правопорушень 
серед учнівської молоді та за-
уважив, що сьогодні змінився ха-
рактер правопорушництва: якщо 
раніше правопорушниками були 
діти із неблагонадійних сімей, то 
зараз – це діти із забезпечених 
родин. Він звернув увагу на те, 
що класні керівники, соціальні 
педагоги, практичні психологи, 
бібліотекарі, дирекція школи, 
батьківська громадськість пови-
нні щоденно вести просвітниць-
ку роботу з правового виховання 
учнівської молоді, виконуючи 
свої посадові обов’язки. 

Учасники семінару-наради 
розробили шляхи зниження 
зростання злочинів серед мо-
лоді та профілактики право-
порушень. 

М.В. Шмиг, 
голова РМО заступників 

директорів з виховної роботи
Рахівського району

ТАРАС ШЕВЧЕНКО – ГОРДІСТЬ НАЦІЇ
 9 березня у кожній школі, 

освітньому закладі та й навіть 
на високодипломатичному рівні 
уся свідома спільнота вирушає 
в подорож шляхами славетного 
сина України – Тараса Григо-
ровича Шевченка. Кожен із нас 
має право знати, як склалася 
прижиттєва й посмертна доля 
Кобзаря, як він працював, з ким 
дружив, а кого ненавидів, яким 
був у побуті та особистому житті, 
які його погляди, переконання і 
смаки-вподобання. Доля переслі-
дувала видатного митця в житті, 
скільки лиш могла, та вона не 
зуміла перетворити золота його 
душі в іржу... 

Один з найбільших велетнів 
світової історії та гордість укра-
їнської нації – Великий Кобзар. 
Ім`я Тараса Шевченка стало 
символом нашого народу. Його 
«Кобзар» – на столі поряд з хлі-
бом, а пісні – вишиті на рушниках.  

Поет дуже любив свою Укра-
їну «безталанну», «убогу». І, не 
зважаючи на постійні репресії, 
перебуваючи у найжорстокіших 
умовах заслання, під пильним 
наглядом жандармів, наш Батько 
не зрікся своєї долі, своїх випро-
бувань. «Караюсь, мучуся... але 
не каюсь»,— відповідає він тим, 
хто його засудив. У віршах бун-
таря звучать мотиви боротьби, 
ненависті до панів, відданості на-
родові, туги за рідним краєм. Його 
заклик до братерства й любові, 
до правди й справедливості, а 
над усе – до волі, – має всесвітнє 
значення. Особливо актуальни-
ми є вірші Тараса Григоровича 
сьогодні. 

З особливо піднесеним на-
строєм і почуттям поваги до 
Великого Кобзаря відбулося 
свято у школі с.Горбок, з якого 
розпочався Тиждень відзначення 
творчості Шевченка. Цього разу, 
як і щороку, тут проводилося 
шкільне Шевченківське свято, 
аби не просто вшанувати пам`ять 

геніального поета, а й відчути 
його невмируще слово серцем, 
сприйняти тогочасну дійсність.

Вступним словом учнів та 
учительський склад привітав 
директор школи Кобаль С.М. Він  
визначив високий  патріотизм на-
шого генія, шевченківську віру в 
безсмертя рідного народу, нашої 
мови, культури.     С.М. Кобаль ще 
раз процитував слова Шевченка: 
«І чужому научайтесь, й свого 
не цурайтесь», закликав учнів 
переживати за долю України, 
усвідомлювати свою громадян-
ську відповідальність, виховувати 
у собі патріотизм, як тому вчить 
нас Кобзар.   

Виступом-концертом усю 
шкільну громаду привітали стар-
шокласники: читали вірші Кобза-
ря, уривки з найвідоміших і мало-
знайомих творів Шевченка, розі-
грували сценки. Із завмиранням 
присутні слухали вірш «Лілея» у 
виконанні дев`ятикласниці Шебе-
ли Діани. А інсценізація уривку з 
поеми «Наймичка» у виконанні 
Катринець Іванни та Галкіна Ігора 
підкреслила гуманістичний пафос 
цього твору, показала жертовну 
любов жінки-матері, навчила 
учнів співпереживати, виховала 
у них доброту і милосердя. За-
собами виразного читання творів 
Шевченка та висвітливши мало-

відомі цікаві факти з біографії 
поета учні змогли співвіднести 
події творів Кобзаря з фактами 
тогочасної дійсності. У виконанні 
Шевченкових поезій узяли участь 
учні – члени шкільного літератур-
ного гуртка – дев`ятикласники 
Попфалуші Христина, Шебела 
Аліна, Попфалуші Антоніна. Ви-
разно і з відповідною інтонацією 
читати вірші напам`ять навчила 
школярів досвідчений педагог, 
філолог з п’ятдесятилітнім ста-
жем, керівник літературного 
гуртка «Художнє слово» Кампов 
Ю.П. Музичний супровід даного 
заходу організувала музкерівник 
вокального ансамблю «Дзвіно-
чок» Шебела В.І.  

Також до читання поезій 
Т.Г.Шевченка долучилися бажа-
ючі учні школи: восьмикласни-
ки Огієвич Аліна та Свалявин 
Іванна, семикласники Ситар 
Іван та Каричковська Таїсія, 
п`ятикласники Іваньо Станіслав, 
Кенес Михайло та Мометко Ан-
геліна.  

Сьогодні особливо актуальни-
ми є рядки послання «І мертвим, і 
живим, і ненародженим землякам 
моїм...». Уже  з самого початку 
твору – з епіграфа  звучать про-
рочі слова: «Коли хто говорить: 
люблю Бога, а брата свого нена-
видить,  –  лжа оце». Немов про 

сьогоднішню війну із загарбниць-
кою путінською Росією говорить 
Пророк словами: «Одцурається 
брат брата, І дитини мати», і вже 
зовсім по-іншому сприймаємо 
Шевченковий заклик: «Схаме-
ніться! Будьте люди, Бо лихо вам 
буде!».

Навіть сьогодні, коли про-
йшло більше двісті років від 
народження Великого Генія, по-
езія залишається актуальною, 
повчальною – деякі вірші стали 
пророчими. Бо Шевченків «Коб-
зар»  – це Біблія українського 
народу, це книга, якій судилося 
бути безсмертною. У цій книзі пе-
реплелися доля селянки-кріпачки 
з долею всієї України, боротьба 
гайдамаків та козаків з боротьбою 
народу за щастя і волю. Вірші, 
які ми читаємо сьогодні, пісні, які 
звучать сьогодні, вже два століт-
тя виконує український народ. А 
скільки ще співатиме – залежить 
від нас із вами. Адже нам творити 
долю української пісні, україн-
ської мови, українського народу. 
Шануймо їх, любімо їх, борімося 
за наш народ, за нашу мову, як 
любив, боровся і заповідав нам 
наш Великий Кобзар. 

І.О. Попович, 
учитель  Горбківської ЗОШ 

Іршавського р-ну

ОЛІМПІАДНІ  ПЕРЕГОНИ 
З  ПРЕДМЕТА  „ОХОРОНА  ПРАЦІ”

Збереження життя і здоров’я 
учнівської молоді було і за-
лишається найбільш важ-

ливим питанням у діяльності 
кожного професійно-технічного 
навчального закладу області. 
Значна увага приділяється до-
триманню встановлених норм 
та правил з охорони праці в 
організації навчально-виховного 
процесу. Свідченням цьому є об-
ласна олімпіада з охорони праці, 
проведена у березні в Перечин-
ському професійному ліцеї за 
участі переможців шістнадцяти 
ПТНЗ. 

Перед учасниками олімпіади 
стояло завдання – виконати різ-
норівневі тести з чотирма варіан-
тами відповідей, що охоплювали 
зміст програми предмета „Охоро-
на праці”. Усі учні справилися із 
завданням, продемонструвавши 
високий та достатній рівень 
знань. 

За підсумками журі, де голова 
журі – заступник начальника те-
риторіального управління Держ-
гірпромнагляду у Закарпатській 
області – Дорош Б.В., перемож-
цями стали:  Василь Ийбер, учень 
Вищого професійного училища 

№3 м. Мукачево (І місце), Воро-
нич Мар’яна, учениця Ужгород-
ського вищого комерційного учи-
лища Київського національного 
торговельно-економічного універ-
ситету (ІІ місце) та Бубряк Віталій, 
учень ДПТНЗ „Мукачівський про-
фесійний аграрний ліцей імені  
М. Данканича” (ІІІ місце).

Цього ж дня відбувся семінар 
для викладачів охорони праці. 
Досвідом роботи з підвищення 
ефективності організації роботи 
з цього напряму ділилися пе-
дагоги. 

Дорош Б.В., представник 
Держгірпромнагляду, зосередив 
увагу присутніх на нормативно-
правовому забезпеченні організа-
ції діяльності ПТНЗ та відповів на 
численні запитання викладачів.  

Під час роботи семінару від-
булася жвава дискусія, обмін до-
свідом із викладання предмета. 
Учасники заходу ознайомилися 
з кабінетом охорони праці, пере-
глянули стенди, методичні на-
працювання та обговорили інші 
питання.

Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти у За-
карпатській області.
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ПЕРВОЦВІТИ  –  ПІД  ЗАХИСТ!

Одна з якостей 
людського харак-
теру – любов до 

природи.
Що може бути гарніше 

за квітку, яка розкриває 
назустріч сонцю свої пе-
люстки  ранньою весною, 
коли ще в деяких місцях 
залишився сніг або пта-
ха, який повернувся з 
вирію, радує нас гарною 
піснею.

Завжди подобалися 
людям гарні квіти проліс-
ка. Різні народи по різно-
му називали цю рослину, 
але найгарніша і поетич-
ніша назва – “блакитна 
зірка”. А підсніжник, його 
завжди називали квіткою 
надії. З ним пов’язані 
найкращі надії очікуван-
ня тепла і весни.

Весна! Пора року, яку 
ми з нетерпінням чекає-
мо. А найбільше радіємо, 
коли з-під землі почина-
ють виглядати проліски. 
Перше, що хочеться зро-
бити із цим білосніжним 
дивом, – підійти і зірвати. Але 
коли рука тягнеться за ним, ми 
навіть не підозрюємо, на яку не-
безпеку наражаємо природу, бо 
хочемо вдихнути чарівний аромат 
і насолодитися прекрасною мит-

тю. Зірвемо ще кілька квіточок – і 
зберемо букетик, який поставимо 
у вазу. Мине кілька днів і викинемо 
його на смітник. То яка з цього 
користь?

Але квіти не тільки радують 

нас, вони є поживою 
для багатьох комах 
і тварин. Насінням 
годуються мурашки, 
пилком та нектаром 
– джмелі, бджоли та 
метелики.

Збирання перво-
цвітів дуже шкодить 
природі  р ідного 
краю ще й тим, що 
не дає можливос-
ті цим рослинам 
утворити насіння, 
а виривання з ци-
булинками призво-
дить до повного 
знищення. Ушко-
джуються й сусідні 
квітки, ламаються 
стебла та бруньки, 
а кожна зірвана рос-
линка первоцвіту 
– це втрата 15-20 
насінин, які могли б 
дати нове покоління 
рослин у майбут-
ньому.

Люди часто ви-
ривають їх з грунту 
разом з бульбоци-

булинами, завдаючи непоправної 
шкоди популяціям. Знищуючи 
первоцвіти, вони розривають і 
нищать підстилку лісів, галявин, 
узлісь, на яких ті зростали. Щоб 
зібрати 30-40 букетиків ранніх кві-

тів, браконьєру потрібно знищити 
до 400 м поверхні грунту лісу. 
Якщо врахувати, що первоцвіти 
суцільним килимом не ростуть, то 
площа збільшиться в 10 разів. На 
місце кореневищних ефемероїдів 
приходять бур’яни. Змінюється 
склад фітоценозів.

Первоцвіти в небезпеці. А ми 
їх жорстоко зриваємо, забува-
ючи про те, що рослина, у якої 
зірвали надземну частину, квітку, 
не зможе дати насіння, а отже 
продовжити свій рід. Великі буке-
ти несемо додому, хоча знаємо, 
що первоцвіти довго не стоять 
у вазах, швидко в’януть - рос-
лини вологих весняних лісів не 
витримують сухе повітря наших 
квартир. Весняні квіти краще не 
чіпати: вони привабливіші в при-
родному середовищі.

При зустрічі з прекрасними 
квітками майте шану до цих 
справді чарівних і до того ж ці-
лющих рослин. Не зривайте обе-
ремки квітів, які згодом бездумно 
викинете. Краще помилуйтеся 
ними в природі, а на згадку сфо-
тографуйте чи замалюйте  гарні 
квіти. Тим дорожчі вони будуть 
для вас. Бережіть красу приро-
ди, весняні усмішки рідної землі. 
Вони справді цього варті.

А.В. Самойлова, завідувач 
відділу екології та природо- 

охоронної роботи ЗОЕНЦ     

ЗМАГАННЯ 
ЗІ  СПОРТИВНОГО  ОРІЄНТУВАННЯ

Спортивне орієнтування 
є видом спорту, в якому 
учасник змагань за допо-

могою спортивної карти і компаса 
повинен якнайшвидше подолати 
дистанцію, відвідавши певну 
кількість точок, які влаштовані на 
місцевості – контрольних пунктів. 
Контрольний пункт (КП) – це три-
кутна помаранчево-біла призма 
з розміром сторони 30х30 см, яку 
влаштовують на точному орієнти-
рі (горб, яма, галявина, інше), що 
є на карті, і обладнують засобом 
для відмітки (олівець, компостер 
або електронні засоби відміт-
ки). На старті учасник отримує 
спортивну карту з нанесеними 
на неї КП, кількість яких, а також 
послідовність їх проходження, 

визначають судді. 
Переможець на дис-
танції визначається 
за найкращим часом 
проходження всіх 
позначених на кар-
ті КП. Учасників, як 
правило, поділяють 
на групи – відповід-
но віку. 

24 команди (109 
учасників) з 18 шкіл 
району змагалися на 
території Замкової 
гори біля ТОК «На-
рцис» за право бути 
кращими орієнту-
вальниками району. 
Юні туристи-орієнту-
вальники змагалися 

на дистанції «За вибором»  у 
п’ятьох  вікових категоріях. Тоб-
то для кожної вікової групи по-
трібно було знайти відповідну 
кількість КП за найменший час. 

Звичайно, що цей вид спорту 
змушує працювати не тільки 
тіло, але й розум. Для того, щоб 
подолати в незнайомому лісі  
дистанцію, треба бути не тільки 
найшвидшими, але й хоробрим, 
кмітливим, добре розбиратися 
в карті та вміти користуватися 
компасом. 

Усі переможці районної 
Першості зі спортивного орі-
єнтування були нагороджені 
грамотами відділу освіти Хуст-
ської РДА. Колектив Хустської 
райСЮТ щиро вдячний дирекції 
ТОК «Нарцис» – Чулей О.Ю. за 
надану допомогу у проведенні 
змагань.

В.М. Папп,
методист райСЮТ
Хустського району


