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СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ  ПРОЕКТ  «ЄВРОПА В ШКОЛІ – 2»

ЗУСТРІЧ  ЧЛЕНІВ  ТВОРЧИХ  ГРУП  «КУЛЬТУРА  ДОБРОСУСІДСТВА»

У квітні на базі Закарпатського інституту після-
дипломної педагогічної освіти пройшла зустріч 
членів творчих груп із питань адаптації і по-

дальшої апробації програм і посібників спеціального 
курсу виховної спрямованості «Культура добро-
сусідства» в Закарпатській, Львівській, Одеській, 
Харківській, Херсонській, Чернівецькій, Київській 
областях та м. Києві. 

Відкрила семінар Вероніка Маюрник, заступник 
директора департаменту освіти і науки Закарпат-
ської облдержадміністрації, начальник управління 
фінансово-економічної, кадрової, юридичної роботи, 
бухгалтерського обліку та звітності. Вона також роз-
повіла про актуальність проекту «Культури добро-
сусідства» для загальноосвітніх навчальних закладів 
Закарпатської області.

Тетяна Палько, директор Закарпатського інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти, привітала 
учасників та презентувала участь інституту у різних 
міжнародних та Всеукраїнських проектах. Тетяна 
Василівна, як керівник творчої групи, детально роз-
повіла учасникам про розроблення інтегрованого 
курсу для дошкільних навчальних закладів краю «За-
карпатський віночок», програми для першого класу 
з методичним забезпеченням та Робочого зошита. 

Маргарита Араджионі, керівник творчих груп про-
екту інтегрованого курсу «Культура добросусідства», 

наголосила на принципах, підходах, методичних ас-
пектах та акцентувала увагу на адаптації до кожного 
регіону зокрема.

Азіз Демерджаєв, представник офісу ВКНМ ОБСЄ 
у справах національних меншин в Україні, наголосив, 
що Верховний Комісар і надалі здійснюватиме фінан-
сову підтримку курсу, спрямованого на толерантне 
спілкування представників різних національних 
спільнот у всіх регіонах України. 

Учасники презентували звіт роботи за минулі 

півроку творчих груп: у Закарпатській області – 
Т.В.Палько, директор ЗІППО; Львівській області – 
Н.В. Пастушенко; Одеській області – О.В. Кілівник; 
Харківській області – К.А. Юр’єва; Херсонській 
області – М.С. Єлігулашвілі; Чернівецькій області 
– М.М. Одинак. 

Робота освітянського форуму продовжилася у ма-
лих групах, де учасники узгоджували напрацьовані 
варіанти регіональних програм і посібників курсу 
«Культура добросусідства» за рівнем освіти. 

Зацікавила присутніх презентація чернетки 
програми курсу з методики викладання «Культура 
добросусідства» для студентів педагогічних спеці-
альностей вишів 2-4 рівня акредитації (К.А. Юр’єва).

Присутні обговорили спільний план дій та пер-
спективне планування з адаптації й апробації курсу 
в різних регіонах країни. Олег Смірнов, директор 
громадської організації інформаційно-дослідного 
центру «Інтеграція і розвиток» в Україні, розповів 
про розробку й видання посібників, документальний 
супровід, експериментальні майданчики, організацію 
методичних семінарів, консультативних вебінарів та 
спільних нарад у 2015 році.

Підбиваючи підсумки, учасники узгодили строки 
виконання робіт із видавничої діяльності та терміни 
проведення методичних семінарів у різних регіонах 
України.

У Закарпатському інституті післядипломної 
педагогічної освіти відбувся регіональний се-
мінар у рамках словацько-українського про-

екту «Європа в школі – 2», реалізований Центром 
європейської політики (CEP, м. Братислава, СР) та 
ЗІППО у партнерстві з Донецьким, Житомирським, 
Івано-Франківським, Львівським, Миколаївським, 
Одеським, Полтавським, Чернігівським та Київ-
ським ІППО.

У форумі взяли участь 
директори, заступники 
директорів, педагогічні 
та науково-педагогічні 
працівники навчальних 
закладів нашого краю, 
представники неурядо-
вих освітніх організацій.

Відкрив освітянський 
регіональний семінар 
Михайло Шеверя, за-
ступник директора де-
партаменту освіти і на-
уки Закарпатської обл- 
держадміністрації – на-
чальник  управл іння 
освіти та науки, Тетяна 
Палько, директор Закар-
патського ІППО та Михайло Басараб, заступник 
директора з науково-дослідної та міжнародної 
діяльності ЗІППО, які привітали почесних гостей 
на теренах Закарпатського краю та побажали ре-
зультативності, успіхів та гарних вражень.

Презентував проект Каміл Сладек, Центр єв-
ропейської політики (СЕР, Братислава, СР), який 
наголосив, що метою проекту є впровадження тем, 
пов’язаних з європейською політикою, процесом 
європейської інтеграції та розбудовою громадян-
ського суспільства у навчальний процес у середніх 
загальноосвітніх школах України.

Досвід Словаччини та Чеської Республіки в пе-

ріод інтеграції та членства в ЄС в освітній галузі 
українським педагогам передавав Міхал Гаман, 
CEP, Міхаел Мурад, EUTIS. Вони допомагали 
учасникам освітянського форуму ефективно адап-
тувати цей досвід у школах України.

Проект є продовженням попереднього проек-
ту «Європа в школі – 2010-1012 рр.)», у рамках 
якого 20 вчителів та методистів з Донецької, 

Житомирської, Закар-
патської та Одеської об-
ластей у ході семінарів 
та воркшопів спільно 
розробили методичний 
матеріал з вивчення у 
середніх школах осно-
вних тем європейської 
інтеграції: «Європейські 

цінності», «Європейське 
громадянство», «Безпека 
та спільні європейські 
інституції», «Економічні 
аспекти інтеграційного 
процесу в Європі», «Єв-
ропа у школі».

Про особливості за-
провадження проекту, 
його оцінку, набутий досвід, враження розповіли 
Зоряна Павлович-Іліньо, методист центру ЗНО, 
інноваційних освітніх технологій та дистанційного 
навчання ЗІППО; Надія Ганько, заступник директо-
ра з навчально-методичної роботи Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості 
«ПАДІЮН»; Надія Ласько, учитель історії, педагог-
організатор Сторожницької ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгород-
ської районної ради Закарпатської області; Юрій 
Шикула, учитель природознавства ЗОШ І-ІІІ ст. 
с. Порошкова Перечинського району  Закарпат-
ської області. Учасники наголосили, що разом із 
представниками Донецької, Житомирської, Івано-
Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 
Полтавської, Чернігівської областей та м.Києва 
брали участь у семінарах, де вивчалися процеси 
європейської інтеграції та особливості передачі 
набутих знань, навиків у загальноосвітні навчальні 
заклади.

Презентували Робочі зошити з 4 тем («Цілі та 
принципи функціонування ЄС крізь призму систе-
ми цінностей», «Політичні аспекти європейської 

інтеграції», «Економічні 
аспекти європейської 
інтеграції», «Громадян-
ство») Каміл Сладек, 
СЕР та Міхаел Мурад, 
EUTIS. Про підготовку 
та можливості викорис-
тання Робочих зошитів 
у навчальних закладах 
України вели мову Юрій 
Герцог, старший викла-
дач кафедри менедж-
менту та інноваційного 
розвитку освіти ЗІППО 
та Оксана Іваць, доцент 
кафедри менеджменту 
та інноваційного розвитку 
освіти ЗІППО.

Жвава дискусія, яка зав’язалася між учасниками 
педагогічного заходу, показала не лише зацікавле-
ність проектом, а й необхідність подальшого ви-
користання на курсах підвищення кваліфікації вчи-
телів у системі післядипломної педагогічної освіти.
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ЗАСІДАННЯ  ОБЛАСНОЇ  ШКОЛИ  МЕТОДИСТА
ПОЧАТКОВОЇ  ОСВІТИ

Відкриваючи школу, В.М. Петечук, заступ-
ник директора з навчально-методичної 
роботи та моніторингу якості освіти 

ЗІППО, наголосив, що початкова школа пра-
цює в умовах постійних змін. Розуміємо, що 
зміни в освіті залежать і від якості підготовки 
педагогічних кадрів. Ми не стоїмо на місці, 
оновлюємо зміст підготовки підвищення 
кваліфікації педагогів, упро-
ваджуємо сучасні технології 
підготовки фахівців. 

Голова комітету ВРУ з 
питань освіти та науки Лілія 
Гриневич переконана, що 
Державний стандарт початкової освіти потре-
бує якнайшвидшого й абсолютного перегляду. 
Парламентар вважає, що це пов’язано не 
тільки зі змістом освіти, а і з віковими особли-
востями молодших школярів. 

Таким чином, учитель повинен бути готовим 
до викликів часу, а підготувати його – завдання 
методичної служби районів, міст та інститутів 
післядипломної педагогічної освіти.

Наталія Гордуз, завідувач кабінету дошкіль-
ної, початкової та інклюзивної освіти інституту, 
наголосила на важливості створення освітньо-
го, інформаційного та психологічного простору 
у контексті реалізації завдань Державного 
стандарту початкової освіти.

Уже відомо про зміни, які Міністерство освіти 
і науки України затвердило до навчальних про-

грам для 4 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів та надало їм гриф, про проведення 
експертизи та громадського обговорення типо-
вих навчальних планів та навчальних програм 
для початкової школи. Наразі проходить відбір 
підручників учителями для 4 класу та їх замов-
лення. Проведено аналіз програм 1-3 класів 
і внесені суттєві зміни (проект на сайті МОН 
України). Отже, для того, щоб кваліфіковано 
надати методичну допомогу педагогу, потрібно 
й самому методисту бути ерудованим, обізна-
ним в усіх питаннях початкової освіти. Тому ми 
і зібралися для обговорення всіх нагальних 
питань. 

Про особливості організації навчально-ви-
ховного процесу в початковій школі у 2015/2016 
навчальному році розповіла Марія Кірик, ме-
тодист кабінету дошкільної, початкової та 
інклюзивної освіти ЗІППО. Вона акцентувала 
увагу на організації роботи груп для підготовки 
до школи дітей старшого дошкільного віку при 
загальноосвітніх навчальних закладах (лист 
МОН України від 13.08.2014 № 1/9-411); поряд-
ку прийому дітей до першого класу (лист МОН 
України від № 1/9-71 від 14 лютого 2015 року); 
вирішенні окремих питань про зарахування 
до ДНЗ і ЗНЗ дітей, у яких відсутні обов’язкові 
профілактичні щеплення (лист МОНУ та ОЗУ 
№ 1/9-500 / № 04.01.16/28103 від 29 вересня 
2014 року).

Таким чином, для забезпечення належної 
організації навчально-виховного процесу у 
початковій школі потрібно готувати вчителя 
за допомогою різних методичних заходів, які 
спрямовані на підвищення професійної компе-
тентності педагога.

Про важливі моменти впровадження нової 
програми з інформатики у 2-3 класах у загаль-

ноосвітніх навчальних 
закладах області наголо-
сив В.М. Орос, завідувач 
кафедри природничо-
математичної освіти та 
інформаційних техноло-

гій ЗІППО.
В.М. Хайнас, методист районного мето-

дичного кабінету відділу освіти Мукачівської 
районної держадміністрації, поділився з при-
сутніми досвідом та проблемами з викладання 
інформатики у початкових класах.

Т.В. Палько, директор Закарпатського ін-

ституту післядипломної педагогічної освіти, 
наголосила, що потенціал професійного росту 
вчителів – у підвищенні рівня їхньої педагогіч-
ної майстерності, тому науково-педагогічний 
колектив інституту перебуває у постійному по-
шуку сучасних форм підвищення кваліфікації 
вчителів. Відомо, що тільки творчий педагог 
може сформувати та розвивати творчу осо-
бистість учня.

У квітні в Закарпатському 
інституті післядипломної 
педагогічної освіти відбувся 
ІІІ регіональний міжвузівський 
науково-методичний семінар 
«Використання краєзнавчих 
матеріалів у процесі викла-
дання суспільно-гуманітарних 
дисциплін» з ініціативи кафе-
дри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти»

Модерувала роботу науко-
во-методичного семінару 
його науковий керівник – 

доц. Баяновська М.Р., завідувач 
кафедри суспільно-гуманітарної 
та етико-естетичної освіти ЗІППО.

У роботі семінару взяло участь 
19 науковців з різних вищих на-
вчальних закладів ІІІ-ІV рівня 
акредитації Закарпатської 
області. 

Обговорювалися наступні 
питання: «Новаторське осмис-
лення науково-методичних 
аспектів викладання суспіль-
но-гуманітарних та худож-
ньо-естетичних дисциплін 
у  загальноосвітній та вищій 
школі», «Вплив краєзнавчих 
аспектів на змістовий компо-

нент суспільно-гуманітарних та 
художньо-естетичних дисциплін», 
«Оновлення дидактичної системи 
навчання засобами краєзнавчих 
матеріалів», «Використання твор-
чих ідей, педагогічної думки та 
історико-краєзнавчого досвіду в 
сучасних умовах реформування 
національної освіти».

На науково-методичному се-
мінарі висвітлювалися проблеми 
відродження та формування куль-
турних, освітянських, мистецьких 
традицій в системі освітніх на-
вчальних закладів та соціально-

виховних інституцій різних рівнів. 
Науковцями проведено розвідки у 
царині іншомовного краєзнавства, 
матеріали якого презентувалися 
на семінарі вперше. Отже, виник 
новий напрям роботи семінару – 
іншомовне краєзнавство. 

За три роки роботи науково-
методичного семінару під керів-
ництвом доц. Баяновської М.Р. 
викристалізувалися наступні на-
прями його роботи: історичне 
краєзнавство, літературне краєз-
навство, музичне краєзнавство, 
краєзнавство у природничих дис-

циплінах, іншомовне краєз-
навство.

Багатий краєзнавчий і на-
родознавчий матеріал є дже-
релом формування духовності 
молодої генерації, ціннісним у 
справі духовно-морального, 
героїко-патріотичного, худож-
ньо-естетичного виховання. 

У підсумку роботи науково-
методичного семінару наголо-
шувалося на тому, що у різних 

сферах життєтворчості залиша-
ються поки що мало вивченими, 
не дослідженими великі пласти 
краєзнавчих і народознавчих ма-
теріалів.

З огляду на це, семінар продо-
вжуватиме свою наукову діяль-
ність і наступного року.

Використання краєзнавчих матеріалів у процесі 
викладання суспільно-гуманітарних дисциплін

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Наприкінці квітня на базі Закарпат-
ського інституту післядипломної пе-
дагогічної світи проходило засідання 
обласної школи методиста «Науково-
методичний супровід упровадження 
Державного стандарту початкової 
загальної школи»
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ФОРМУВАННЯ  ТА  ВИХОВАННЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  СВІДОМОСТІ
23 квітня на базі Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Чопської міської ради Закарпатської області прове-

дено обласний семінар методистів суспільствознавчих дисциплін районних (міських) методкабінетів 
відділів (управлінь) освіти та керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів історії 
та правознавства на актуальну в сьогоденні тему «Формування почуття національної гідності 
та виховання національної свідомості на уроках історії та в позакласній роботі», організований 
Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти, управлінням освіти, культури, 
молоді і спорту Чопської міської ради

Учасників семінару 
тепло привітали та 
побажали плідної 

роботи:
Шимон Ю.Ю., мето-

дист кабінету методики 
викладання суспільно-
гуманітарних та худож-
ньо-естетичних дисци-
плін Закарпатського ін-
ституту післядипломної 
педагогічної освіти, який 
ознайомив присутніх із 
програмою семінару; 
Лугова М.О., началь-
ник управління освіти, 

культури, молоді і спорту Чопської міської ради, яка 
розповіла про здобутки та перспективи розвитку 
освіти у місті; Демчик Є.І., директор Чопської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №1 Чопської міської ради Закарпатської 
області презентувала роботу загальноосвітнього на-
вчального закладу. 

Присутні отримали методичні матеріали на електро-
нних носіях та мали можливість відвідати відкритий 
урок з історії України «Кирило Розумовський – останній 
гетьман України» у 8-Б класі (Євреш А. В., учитель 
історії, спеціаліст вищої категорії, старший учитель), 
відкритий урок з історії України «Політичне становище 
Гетьманщини після Полтавської битви» у 8-А класі 
(Демчик Є.І., директор школи, учитель історії, спеціа-
ліст вищої категорії, учитель-методист), позакласний 
захід «Україна – єдина країна» (Кметик Т. М., заступник 
директора з виховної роботи, учитель історії, спеціа-
ліст першої категорії).

Під час засідання круглого столу «Формування по-
чуття національної гідності та виховання національної 
свідомості на уроках історії та в позакласній роботі» 
Кордяк К.В., завідувач відділу суспільствознавчих дис-
циплін видавництва «Генеза», Богослов Л.А., редактор 
відділу суспільствознавчих дисциплін видавництва 
«Генеза», презентували нові підручники з історії для 
7 класів та навчально-методичні комплекти до них; 
Капко Л.М., провідний спеціаліст управління освіти, 
культури, молоді і спорту Чопської міської ради пре-
зентувала досвід роботи методичного об’єднання 

вчителів історії щодо формування почуття наці-
ональної гідності та виховання національної сві-
домості на уроках історії та в позакласній роботі; 
Шимон Ю.Ю., методист кабінету суспільно-гумані-
тарних та художньо-естетичних дисциплін ЗІППО, 
розповів про впровадження Концепції національно-
патріотичного виховання в загальноосвітніх навчаль-
них закладах області, прокоментував роль вчителів 
історії у формуванні почуття національної гідності та 
вихованні національної свідомості на уроках історії та 
в позакласній роботі. 

Учасники семінару проаналізували відкриті уроки та 
позакласний захід, відзначили якісну роботу вчителів 
історії. Адже патріотичне виховання – це виховання 
свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю 
соціального досвіду, високої культури міжнаціональ-
них взаємин, формування у молоді потреби та уміння 
жити в громадянському суспільстві, духовності та фі-
зичної досконалості, моральної, художньо-естетичної 
культури.

Юрій ШИМОН, 
методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних
та художньо-естетичних дисциплін ЗІППО

Саме на таких засадах, за 
сприяння відділу освіти, мо-
лоді та спорту Свалявської 

райдержадміністрації (начальник 
Грабар Е.В.) на базі Неліпинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Свалявської рай-
держадміністрації Закарпатської 
області (директор Легеза Н.В.) 21 
квітня Закарпатським інститутом 
післядипломної педагогічної освіти 
(методист Глюдзик Г.Б.) проведено об-
ласний науково-практичний семінар 
«Актуальні питання апробації підруч-
ників з географії для 6-го класу» для 
керівників районних(міських) методич-
них об’єднань вчителів географії та 
педагогічних працівників області, які 
згідно з наказом Міністерства освіти і 
науки України задіяні в апробації під-
ручників з географії.

Традиційно, перед початком ро-
боти, учасників обласного науково-
практичного семінару привітала в.о. 
начальника відділу освіти, молоді та 
спорту Свалявської районної держад-
міністрації Грабар Едіта Василівна, 
ознайомивши присутніх з основними 
напрямами роботи районного мето-
дичного кабінету. 

З презентацією портфоліо мето-
дичного об’єднання вчителів географії 
Свалявського району виступила ке-

рівник методичного 
об’єднання вчителів 
географії району Лі-
занець Лариса Іва-
нівна.

Зі словами приві-
тання до учасників 
звернулася і дирек-
тор Неліпинської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 
Легеза Надія Васи-
лівна, презентував-
ши присутнім сис-
тему роботи даного 

навчального закладу. Концертом гос-
тей привітали учні школи.

Глибше і ширше розкрити тематику 
семінару і реалізувати його практичну 
складову допоміг проведений дирек-
тором школи, учителем географії, 
відкритий урок у 6 класі «Природні 
комплекси. Географічна оболон-
ка». Надія Василівна наголосила 
на перевагах та недоліках одного з 
апробованих підручників авторів Г. 
Уварової та В.Пестушко, при цьому 
вміло створила атмосферу співпраці 
між учнями різного рівня навченос-
ті географії. Вона зацікавлювала, 
знаходила індивідуальний підхід до 
кожного школяра, акцентувала увагу 
учнів на значенні географічних знань 
у вивченні інших предметів і навпаки. 
На уроці присутні ознайомилися з під-
готовленими учнями міні-проектами 

та дослідженнями. 
Робота семінару продовжилася 

проведенням круглого столу «Акту-
альні питання апробації підручників 
з географії для 6-го класу». Наукове 
підґрунтя семінару забезпечив виступ 
доцента кафедри методики викладан-
ня природничо-математичних дис-
циплін та інформаційних технологій 
ЗІППО, кандидата біологічних наук 
Грабовського О.В. та доцента кафе-
дри менеджменту та інноваційного 
розвитку освіти ЗІППО, кандидата 
фізико-математичних дисциплін Гра-
бовської Т.І.

Як зазначила методист ЗІППО 
Глюдзик Г.Б., основним критерієм 
оцінювання якості підручника є його 
відповідність навчальній програмі та 
державному освітньому стандарту. 
Цій вимозі від-
пов ідають  вс і 
підручники, що 
а п р о бу ют ь с я . 
У них системно 
викладені осно-
ви географічних 
знань відповід-
но до сучасних 
досягнень науки, 
але для акти -
візації процесу 
осмислення на-
вчального тексту 
необхідно, щоб у 
ньому містився 

різноманітний ілюстративний матері-
ал, а текст був легким для сприйнят-
тя учнями. Виступаючі Кікало Т.В., 
учитель Березниківської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Свалявського району, Ряшко В.М., 
учитель географії Голубинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Свалявського району, Біланин 
Ж.В., учитель географії Мукачівської 
гімназії, Рябікова О.А., учитель геогра-
фії ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим ви-
вченням англійської мови м.Берегова 
зазначили, що дуже важливим факто-
ром є доступність викладу начального 
матеріалу, що однією з основних 
вимог до підручника є його само-
достатність. В підручнику повинен 
міститися картографічний матеріал, 
який сприяє засвоєнню географічної 
номенклатури, виконанню практичних 
завдань, дає уявлення про розміщен-
ня географічних об’єктів, що вивча-
ються. Також бажано, щоб підручник 
містив різнорівневі завдання, в тому 
числі й спрямовані на використання 
наявного особистісного досвіду учня, 
на розвиток його мислення. 

У ході семінару учасники виробили 
основні критерії, згідно з якими оці-
нювалися як позитивні риси, так і не 
доопрацьовані сторони підручників з 
географії.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Апробація  підручників  з  географії

Підручник – це особлива дидактична система, яка не тільки розкри-
ває зміст навчання, але й є специфічною моделлю процесу навчання. Це 
означає, що підручник має двоєдину суть. З одного боку, для переважної 
більшості учнів він є джерелом знань, носієм змісту навчання, з іншого 
– засобом навчання, який володіє матеріальною формою, пов’язаною 
зі змістом навчання, з процесом засвоєння цього змісту. Значна роль у 
роботі з підручником належить вчителю. Він навчає учнів самостійно 
розбиратися у географічному матеріалі, відбирати його, виділяти голо-
вне. Якісний відбір підручників здійснюється під час апробації



   

4 № 6 (229)                         30 квітня 2015 року
E-mail: slovo@email.ua  www.zakinppo.org.ua

Я  —  МОЄ  ЗДОРОВ’Я  —  МОЄ  ЖИТТЯ

Протягом травня в Закарпатській області 
проводиться моніторинг якості підруч-
ників, який відбувається відповідно до 

п. 2.2 наказу МОН України від 30.05.2013 № 
645 «Про проведення апробації та моніторин-
гових досліджень якості навчальної літератури 
для ЗНЗ у 2013/2014 – 2014/2015 навчаль-
них роках» та листа ІІТЗО від 24.03.2015 № 
14.1/10-477 «Про проведення моніторингового 
дослідження якості підручників для 2-го та 5-го 
класу загальноосвітніх навчальних закладів». 

Метою дослідження є визначення якості 
підручників та відбір таких видань, які най-
краще сприяють формуванню особистісно зо-
рієнтованого, компетентнісного і діяльнісного 
підходів до навчально-виховного процесу. 
Дослідження спрямоване на з’ясування сус-
пільної та педагогічної думки стосовно якості 
структури, змісту, рівня науковості та доступ-
ності, виховного впливу на учнів навчального 
матеріалу підручників, рекомендованих МОН 
України. 

Координатор моніторингового дослідження 
в області – методист кабінету координаційно-
методичної діяльності Турок К.Ю. та завідувач 
методичного кабінету відділу освіти Ужгород-
ської райдержадміністрації Янович Е.Д. прове-
ли вступний інструктаж учителів-респондентів 
Ужгородського району, звернувши їхню увагу 
на правила заповнення анкет та терміни про-
ведення анкетування.

Ві д по в і д н о  д о  пл а -
ну роботи Закарпат-
ського ІППО науково-

дослідною лабораторією 
здоров’язбережувальних 
технологій з 30 березня по 3 
квітня проводилося навчання 
з підготовки обласних педа-
гогів-тренерів курсу «Я – моє 
здоров’я – моє життя», що 
реалізується в рамках програ-
ми МОН України «Сприяння 
просвітницькій роботі «рів-

ний-рівному» серед молоді 
України щодо здорового спо-
собу життя».

Трен ін гову  про грам у, 
яка складається з п’яти 
взаємопов’язаних розділів, 
розраховано на проведення 
занять з підлітками 10-11 ро-
ків. У структуру тренінг-курсу 
включено методичні реко-
мендації, дотримання яких 
необхідне педагогу-тренеру 
для успішного проведення 
просвітницької діяльності з 
підлітками у формі тренінгу.

Учасниками тренінгу були 
педагоги-організатори, прак-

тичні психологи, соціальні 
педагоги, керівники гуртків 
навчальних закладів області. 
Вони отримали свідоцтва 
про проходження навчання 
та навчально-методичне за-
безпечення тренінг-курсу, 
що дозволить успішно реа-
лізувати завдання Програми. 
Регулярність проведення за-
нять за даними навчальними 
матеріалами (щонайменше 
один раз на тиждень) забез-
печить високу ефективність 
формуючої, розвиваючої й ко-
рекційної роботи в підлітковій 
групі 10-11 років.

Днями за сприяння кафедри педагогіки і пси-
хології (ст. викладач Лемак М.В.) з метою 
підвищення кваліфікації працівників соці-

альної сфери (психологів, педагогів, соціальних 
педагогів, медиків) та пропаганди сучасних методів 
психологічної допомоги пройшли зустрічі з клініч-
ним психологом, провідним тренером міжнародної 
Гештальт-асоціації Лос-Анжелеса 
Джеєм Левіним (Флорида). 

У співпраці з Ужну та МДУ та в 
рамках проекту «Відкрита лекція» 
проведено зустріч зі студентами-
психологами, медиками, соціальними 
педагогами. Джей Левін обговорив з 
майбутніми спеціалістами питання 
взаємовідносин психотерапевта і клі-
єнта у різних напрямах психотерапії 

(психоаналітичних, біхевіористичних напрямах, 
гештальтпідході), показав цикл саморегуляції лю-
дини (цикл контакту Гудмана) та деякі нюанси цьо-
го положення, проілюстрував його на прикладах. 
Активність студентів викликали ситуації, де відо-
мий у своїй сфері спеціаліст ділився практичними 
секретами, робив показову психотерапевтичну 
сесію, пояснював та обговорював її з учасниками. 

Така робота допомагає зрозуміти майбутнім спе-
ціалістам, яким має бути професіоналізм, сприяє 
пізнавальній активності, підвищує підготовку 
спеціалістів.

Наступного дня відбулася лекція для спеці-
алістів, де розглядалися питання методології 
гештальттерапії як одного з провідних напрямів у 

сучасній психотерапевтичній науці та 
практиці. Розкривалися питання роботи 
з фігурою та перериваннями, особли-
востями контролю в циклі контакту, 
відповідальності та ін. Слухачі високо 
оцінили як вміння лектора доступно по-
яснювати складний матеріал, так і його 
неоціненні поради щодо практичного 
використання викладок, демонстрацію 
робіт та їх глибокий аналіз.

Такі події для психологічної спіль-
ноти в Закарпатті – рідкість, оскільки аудиторія 
спеціалістів не володіє ні широкими зв’язками в 
професійній сфері, ані іншими достатніми ресурса-
ми, щоб запрошувати спеціалістів такого високого 
класу. Однак близькість кордону (оскільки Джей 
Левін часто працює у країнах Європи) та добра 
воля метра психотерапії дозволяють нам споді-
ватися на продовження співпраці.

Моніторинг якості 
підручників

Взаємодія  психотерапевта  і  клієнта

29 квітня 2015 року на базі Мукачів-
ського державного університету проходив 
науково-практичний семінар методистів 
рай(міськ) методкабінетів з трудового на-
вчання «Формування готовності учнів осно-
вної та старшої школи до профільного та 
професійного самовизначення».

Привітала учасників семінару ректор 
університету Щербан Тетяна Дмитрівна, 
доктор психологічних наук, професор, за-
служений працівник освіти України. 

Виступили та поділилися досвідом 
роботи з учасниками семінару Білей- 
Рубан Н.В., кандидат технічних наук, до-
цент, декан факультету економіки, управ-
ління та інженерії та Коваль Т.В., старший 
викладач кафедри конструювання та 
технологій швейних виробів і професійної 
освіти.

Формуємо  навики
з трудового навчання



5№ 6 (229)                         30 квітня 2015 року
E-mail: slovo@email.ua  www.zakinppo.org.ua

УКРАЇНА  МОЯ  ВИШИВАНА

Школа молодого вчителя у Хусті

«Українське народознавство 
як основа національного ви-
ховання у роботі з дітьми до-
шкільного віку» – такою була 
тема семінару вихователів 
ясельних та середніх груп до-
шкільних навчальних закладів 
Хустського району, який про-
ходив у квітні на базі Олек-
сандрівського ДНЗ (завід-
увач М.Білич). 

Мета семінару – підви-
щити рівень теоретичної 
підготовки педагогів щодо 
питань патріотичного вихо-
вання дошкільників в умо-
вах сьогодення, розкрити 
необхідність посилення 
громадянського вихован-
ня, сприяти оволодінню 
педагогами основними за-
собами цілеспрямовано-
го впливу на формування 

особистості дошкільників, роз-
ширити та уточнити знання з 
основних напрямів, форм та 
методів патріотичного вихо-
вання дітей дошкільного віку.

У ході семінару вихователі 
ДНЗ району мали змогу пере-
глянути та проаналізувати за-
няття, проведені вихователями 
С. Пацкан «Намисто для ляль-
ки Наталочки» та Г. Ляшкович 
«Українські рушники – скар-
би народні навіки». Вихованці 
продемонстрували свої знання 

з народознавства, 
розвитку мовлення 
та художньо-есте-
тичного розвитку. 

Варто відзначи-
ти, що педагоги до-
шкільного навчаль-
ного закладу при-
кладають багато зу-
силь для того, щоб 
плекати паростки 
патріотизму в своїх 
вихованців, ство-
рюють умови для 

ознайомлення дітей з істо- 
рією рідного краю, специ-
фікою праці і побуту, осо-
бливостями мови і культу-
ри.

Вікторія Кір’янова, мето-
дист Хустського районного 
методкабінету, у своєму 
виступі-презентації «Хай в 
серці кожної дитини живе 
любов до України» наго-
лосила на пріоритетності 
патріотичного виховання 
дошкільників відповідно до 
змісту нової редакції Ба-

зового компонента дошкільної 
освіти. 

З педагогами ДНЗ проведе-
но тренінг «Виховуйте дитину 
так, щоб у неї були цінності 
душі».

Учасники семінару зробили 
висновок, що виховання дітей 
в українських національних 
традиціях, звичаях, культу-
рі – фундамент патріотичного 
виховання, який закладає до-
шкільна освіта нашої держави, 
і, безумовно, кожен з нас.

А.Куцина,
вихователь

Нижньоселищенського ДНЗ 
Хустського району

У квітні на базі Хустського 
РМК (завідувач Прокопів 
Ю.М.) проведено чергове 

засідання Школи молодого вчи-
теля біології й хімії «Ефективні 
форми і методи контролю на-
вчальних досягнень учнів».

Головна мета контролю як 
дидактичного засобу управління 
навчанням – забезпечення його 
ефективності через система-
тизацію знань, умінь, навичок 
учнів, самостійного застосуван-
ня на практиці, стимулювання 
навчальної діяльності учнів, 
формування у них прагнення 
до самоосвіти. Молоді вчителі 
активно долучилися до дискусії. 

Віра Браїла, методист РМК, 
ознайомила присутніх з осно-
вними функціями контролю: 
навчальною, виховною, розвива-

ючою, діагностичною, стимулю-
ючою, управлінською. Особлива 
увага зверталася на динамічний 
характер процесу засвоєння 
знань, формування умінь та на-
вичок.

За допомогою контролю у 
процесі навчання реалізується 
низка завдань: виявлення го-
товності учнів до сприйняття, 
усвідомлення і засвоєння нових 
знань; отримання інформації про 
характер самостійної роботи; 
визначення ефективності органі-
заційних форм, методів і засобів 
навчання; виявлення ступеня 
правильності, обсягу і глибини 
засвоєних учнями знань, умінь 
та навичок. Ці та інші завдання 
визначають зміст контролю, який 
змінюється відповідно до дидак-
тичних завдань.

Цікавий навчальний тренінг 
«Постав собі оцінку за….» про-
вела з молодими педагогами 
Любов Пригара, учитель біології 
Нижньоселищенської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, голова РМО.

Підсумком зустрічі стало ви-
роблення методичних рекомен-
дацій та порад молодим педаго-
гам щодо методики оцінювання 
навчальних досягнень учнів, 
адже оцінка – це найгостріший 
інструмент, використання якого 
потребує величезного вміння і 
культури.

Любов Пригара, 
голова РМО

СЕМІНАРИ

Сьогодні, в час взаємо-
проникнення різних куль-
тур, вкрай важливо збе-
регти свою національну 
неповторність, духов-
ний зв’язок між поколін-
нями, моральні цінності, 
які крізь віки проніс наш 
народ

На базі ДВНЗ 
«УжНУ» роз-
п о ч а л а с я 

конкурсна програма 
«Інтелектуальні бої 
– 2015» для випус-
кників ЗОШ І-ІІІ ст. 
Закарпатської об-
ласті – переможців 
(призерів) обласних 
предметних олімпі-
ад із номінацій «Кра-
щий математик», «Кращий 
хімік», «Кращий інформатик», 
«Кращий фізик», «Кращий біо-
лог». Організували захід  ДВНЗ 
«УжНУ», департамент освіти 
і науки Закарпатської ОДА, 

Закарпатський інститут після-
дипломної педагогічної освіти, 
Закарпатська обласна теле-
радіокомпанія «Тиса-1» під па-
тронатом голови Закарпатської 
ОДА та голови Закарпатської 
обласної ради.

Високопрофесійні члени 
журі, до складу якого ввійшли 
проректор з науково-педа-
гогічної роботи Ігор Король, 
директор департаменту освіти 
і науки Закарпатської ОДА 
Михайло Мотильчак, декан ма-
тематичного факультету ДВНЗ 
«УжНУ» Василь Маринець, 
методист кабінету методики 
викладання природничо-мате-
матичних дисциплін Закарпат-
ського ІППО Катерина Петечук, 
оцінювали виступи учасників. 

Вікторія Гладинець, Олек-

сандр Баторі, Ярослав Сігетій 
та Ярослав Гайович, учні Ужго-
родської загальноосвітньої 
школи-інтернату з поглибленим 
вивченням окремих предметів, 
переможці і призери Всеукра-

їнської учнівської олімпіади з 
математики, першими розпо-
чали інтелектуальні перегони. 

Юні знавці змагалися за 
звання кращого математика у 
п’ятьох конкурсах «Представ-
лення», «Бліц-тур», «Тема», 
«Спробуй запам’ятай», «Еру-
дит», де показали інтелекту-
альні та творчі інтереси.

Кращим математиком у кон-
курсній програмі  «Інтелекту-
альні бої – 2015», за рішенням 
членів журі, став Олександр 
Баторі, який отримав цінний 
подарунок –  планшет. Також 
переможці конкурсної програ-
ми користуються пільгами при 
вступі до вишу.

Інші учасники отримали цінні 
подарунки та призи від органі-
заторів та спонсорів.

Інтелектуальні  бої  випускників
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За ініціативи та організації управління 
освіти, молоді та спорту Рахівської рай-
держадміністрації, з метою виявлення та 
підтримки талановитої учнівської молоді, 
сприяння вихованню творчої та наукової 
еліти, підвищення інтересу дітей до по-
глибленого вивчення базових предметів, 
ознайомлення з новітніми досягненнями 
науки і передовими технологіями 17 квіт-
ня в Рахівському районі відбувся XVIIІ Зліт 
обдарованої учнівської молоді Гуцульщини

XVIIІ ЗЛІТ ОБДАРОВАНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ГУЦУЛЬЩИНИ

У Законі України «Про освіту» визначено, що 
«метою освіти є всебічний розвиток людини як 
особистості та найвищої цінності суспільства, 

розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, 
виховання високих моральних якостей, формування 
громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 
збагачення на цій основі інтелектуального, твор-
чого, культурного потенціалу народу, підвищення 
освітнього вибору народу, забезпечення народного 
господарства кваліфікованими фахівцями». Система 
родинно-сімейного виховання настільки важлива в 
житті кожної людини й усієї планети, що Генеральна 
Асамблея ООН, оголосивши 1994 та 2014 Міжнарод-
ними роками сім’ї, визначила спільну для всіх країн 
тему – «Всі ми – одна родина», яка за своїм змістом 
і суттю відображає взаємозв’язок основного осеред-
ку суспільства і вселюдської родини. Генеральна 
Асамблея ООН постановила, що починаючи з 1994 

року, 15 травня щорічно буде відзначатися «Міжна-
родний день родини», підкресливши цим величезне 
значення сім’ї в фізичному й духовному становленні 
особистості і суспільства.

Родинне виховання – перша природна і постійно 
діюча ланка виховання. Без докорінного поліпшення 
родинного виховання не можна домогтися значних 
змін у подальшому громадянському вихованні під-
ростаючих поколінь. У сім’ї закладається духовна 
основа особистості, її мораль, самобутність націо-
нального світовідчуття і світорозуміння.

Досвідом роботи з організації ціннісного ставлення 
до сім’ї поділилися виховники Ставненської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, які показали наскільки у системі виховання 
важливим є ціннісне ставлення до сім’ї.

Педагог-організатор Закірова Г.С. провела тренін-
гове заняття «Цінність родини, сім’ї», метою якого 
стало формування у вихованців через активні форми 
роботи системи цінностей і духовних пріоритетів. 
Галина Станіславівна наголосила на тому, що з сім’ї 
починається дорога до школи. І вже тоді життєву до-
рогу ведуть два розуми, два досвіди: сім’я і школа. 
У шкільному віці основою родинного виховання є 
формування в дітей гуманістичної моралі, естетичної 
культури, готовності до праці, до захисту рідної землі, 
патріотичних почуттів.

Сприяють формуванню в дітей національної 
свідомості та самосвідомості, почуття патріотизму і 
гордості за свою країну, свій рідний край, свою родину 
виховні позакласні бесіди. Саме з таким підходом 
класовод Варга В.І. ознайомила педагогів-організа-
торів, провівши годину спілкування «Сім’я, родина» 
у 3 класі. Під час заходу учні мали змогу узагальнити 
знання про людину як соціальну істоту, її унікальність 
та неповторність, удосконалювати уміння аналізува-
ти власні вчинки, поглибити знання про сім’ю. 

Яскравим прикладом того, що батьки – найперші 
вихователі, стало проведення диспуту в 10 класі 
класним керівником Планчак С.І. «Батьки і діти», на 
якому педагоги-організатори взяли активну участь у 
проведенні виховної бесіди в ролі батьків з тим, щоб 
навчити підлітків шукати компроміс у спілкуванні з 
дорослими. Старшокласники вкотре переконалися, 
що родина і школа – це ті складові, які у взаємозв’язку 
формують уявлення про загальнолюдські моральні 
цінності, виховують самостійність поміркованість, 
повагу до батьків.

Підсумком роботи семінару стала презентація 
узагальненого досвіду роботи заступника директора 
з виховної роботи Шелемончак І.М., яка наголосила, 
що для подальшого розвитку духовної культури 
українського народу необхідна реалізація концепції 
сімейної педагогіки, яка включає формування загаль-
нолюдських цінностей і таких якостей, як чесність 
і честь, гідність і благородність, любов до людей і 
працелюбство.

О.В. Савко, 
методист Великоберезнянського РМК

МІЙ  РІД,  РОДИНА  —  ОСЬ  МОЯ  УКРАЇНА

На Рахівщину 
з’їхалися де-
легації з семи 

гуцульських районів, 
щоб поспілкуватися 
та позмагатися. Гос-
тей із Путильського і 
Вижницького районів 
Чернівецької області, 
Верховинського, Ко-
ломийського, Надвір-
нянського, Косівсько-
го, Яремчанського з 
Івано-Франківщини 
під звуки трембіти 
та співанки у вико-
нанні ансамблю на-
родних інструментів 
районного будинку 
культури (керівник П.Ерстенюк) радо 
вітали на Яблуницькому перевалі ке-
рівники району: т.в.о. голови районної 
державної адміністрації Віктор Мед-
відь, голова районної ради Михайло 
Фірка, начальник управління освіти, 
молоді та спорту Оксана Севч, керів-
ники навчальних закладів. Зокрема, 
В.Медвідь відзначив, що особливо 
приємно вітати гостей із усіх куточків 
гуцульської землі, оскільки такий зліт 
відбувається на Рахівщині вперше. 
Він побажав талановитим і обдаро-
ваним школярам творчих успіхів та 
наснаги під час роботи секцій.

Програма зльоту була насиченою 
та змістовною. Урочисте відкриття 
Зльоту Державним Гімном України та 

реєстрація учасників від-
булися в Лазещинській 
ЗОШ І-ІІІ ст. Привітні 
господарі радо зустрі-
ли гостей із хлібом та 
сіллю, а директор С.Б. 
Пранничук запросила 
всіх присутніх перегля-
нути великодню компо-
зицію «Вербове колесо», 
підготовлену учнями та 
педагогами в супроводі 
зразкового оркестру гу-

цульських народних ін-
струментів «Трембіта», 
а також приєднатися до 
танцювального флеш-
мобу – наймасовішої 
«гуцулки». Зворушений 
побаченим, зокрема 
відродженням та під-
тримкою старовинних 
гуцульських традицій у 
Лазещинській ЗОШ І-ІІІ 
ст., до присутніх із вітальними сло-
вами і побажаннями успіхів у пошу-
ково-дослідницькій роботі звернувся 
Лосюк Петро Васильович – голова 
Гуцульської освітянської ради, на-
родний учитель України.

Робота секцій відбувалася на базі 

Рахівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, була чіт-
ко спланованою завдяки зусиллям 
управління освіти, в.о. завідувача 
РМК Капустяк Н.Т., керівництва на-
вчального закладу, зокрема директо-
ра Бокотей Г.В., заступника з виховної 
роботи Шмиг М.В., а також директора 
Рахівського РЦНТТ Семенюка М.В. 
Святково прибрані жовтими та бла-
китними кульками та виставками 
дитячих робіт учнів школи та ви-
хованців гуртків Рахівського РЦНТТ 
приміщення наповнили голоси юних 
науковців, які працювали у 12 секціях 
та захищали науково-дослідницькі 
роботи у номінаціях «Мовознавство» 
(рідна мова, іноземна мова), «Літе-
ратура», «Гуцульщинознавство», 
«Історія», «Географія та економіка», 
«Математика», «Інформатика», 
«Фізика та астрономія», «Біологія, 
хімія, екологія», «Декоративно-при-
кладне та образотворче мистецтво», 

«Музичне мистецтво». Їх оцінювало 
компетентне журі згідно з вимогами 
положення конкурсу-захисту. Осо-
бливу увагу звертали на актуальність 
та новизну обраної теми, якість пре-
зентації творчої роботи, значимість 
та повноту розкриття теми, практичне 
застосування роботи.

Цікаво пройшла церемонія під-
биття підсумків, нагородження пе-
реможців та вручення пам’ятних 
призів. Для учасників Зльоту кращі 
колективи та вихованці Рахівського 
РБДЮТ (директор Томащук В.М.) 
підготували святковий концерт. Т.в.о. 
голови райдержадміністрації Медвідь 
В.В. та начальник управління освіти, 
молоді та спорту Севч О.І. привітали 
переможців та вручили грамоти, а 
представникам делегацій – пам’ятні 
сувеніри про Рахівщину. Урочисто на 
сцені пройшла також церемонія пе-
редачі естафети Зльоту та булави як 
символічного знаку. Її вручив керівник 
району Медвідь Віктор представни-
кам із Путильського району Черні-
вецької області, де відбуватиметься 
захід вже наступного року. Віктор Ва-
сильович побажав учасникам нових 
звершень і перемог, а також висловив 
щиру подяку всім організаторам про-
ведення цього чудового заходу, адже 
успіх на Зльоті школярів – це спільний 
успіх учнів, учителів та адміністрацій 
навчальних закладів району.

І на завершення дійства органі-
затори подарували всім учасникам 
Зльоту екскурсію до Карпатського 
біосферного заповідника, Музею еко-
логії гір та до Центру Європи.

Приємно відмітити, що органи ви-
конавчої влади і місцевого самовря-
дування переймаються вирішенням 
проблем шкіл гірської місцевості 
щодо створення належних умов для 
розвитку творчих здібностей шко-
лярів. Ними підтримано ініціативу 
проведення XVIIІ Зльоту обдарова-
ної учнівської молоді Гуцульщини, 
чим вписано нову сторінку в історію 
Рахівщини. 

Віримо, що і наступного року юні 
гуцулята зберуться разом, щоб роз-
повісти про свої досягнення та під-
готуватися до ХХ ювілейного Зльоту.

Тетяна Федосенко, 
методист Рахівського РМК, 

організатор Зльоту
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На базі Росошанської загальноос-
вітньої школи І-ІІ ступенів відбу-
лася чергова нарада директорів 

шкіл Свалявщини, яку відкрила керівник 
відділу освіти Свалявської РДА Едіта 
Грабар. Питання триденних польових 
зборів висвітлив головний інспектор 
відділу Михайло Коршинський, а з під-
сумками атестації 2015 року усіх присут-
ніх ознайомила завідувач РМК Ельвіра 
Приходько.

Варто зазначити, що Росошанська 
загальноосвітня школа як місце про-
ведення наради була 
обрана невипадково. 
Адже останнім ча-
сом школа активно 
співпрацює із чесь-
кою школою «Ліпка» 
(м. Брно), що може 
стати чудовим при-
кладом міжнародної 
співпраці для інших 
шкіл нашого райо-
ну. Сьогодні, коли 
Україна прагне стати 
повноцінним членом 
Європейського Со-
юзу, коли в світі про-
ходить процес глоба-
лізації, така співпраця 
є дуже доцільною.

По завершенні наради працівники 
Росошанської школи на чолі із ди-
ректором Михайлом Марфинцем за 
допомогою гостей із Чехії поділилися 
досвідом своєї роботи з усіма гостями 
– керівництвом району, працівниками 

відділу освіти та директорами шкіл.
Усім присутнім надзвичайно сподо-

бався проект «Збережемо нашу природу 
і свої традиції для майбутніх поколінь», 
який представив М. Марфинець. Для 
багатьох уперше прозвучало слово 
«інвайронменталізм», що з англійської 

мови означає «навко-
лишнє середовище».

Дал і  в ідбулася 
презентація книж-
ки «Росошанськими 
стежками», про яку 
йтиметься нижче. 
Нікого не залишив 
байдужим чудовий 
концерт учнів, під 
час якого прозвучали 
пісні українською та 
чеською мовами.

Усі присутні із захо-
пленням слухали ви-
ступи чеських колег, 
які ділилися досві-
дом своєї роботи. За-
вершальним етапом 

цього насиченого дня стало саджання 
дерев дружби, яке символізує подальшу 
співпрацю та дружбу наших держав.

Варто сказати кілька слів про спів-
працю, яка останнім часом викликає 

такий інтерес 
до Росошан-
ської школи. 
Співпраця із 
навчальним за-
кладом «Ліпка» 
розпочалася з 
односельчанки 
Люби Лемак, 
яка працює ку-
харем закла-
ду. Саме вона 
стала містком 
між Україною та 
Чехією. У квітні 
2013 року ке-
рівники чеської 
школи «Ліпка» 
пані Ганна Корвасова і пан Алеш Ма-
хал разом із пані Любою побували у 
с. Росош, познайомилися із педагогіч-
ним колективом, побачили напрацюван-
ня екологічного та краєзнавчого спряму-
вання вчителів і запропонували співпра-
цю. Потім на запрошення чеських колег 
четверо працівників школи відвідали 
Чехію. Ось так розпочався процес спів-
праці, результатом якої стало створення 
регіонального посібника з краєзнавства 
«Росошанськими стежками», виданого 
коштом Південноморавського краю. 

Варто зазначити, що сьогодні цей посіб-
ник знаходиться на розгляді науково-ме-
тодичної ради Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти; його 
схвалення надасть можливість вико-
ристовувати посібник у навчальному 

процесі шкіл. 
Крім того, для 
Росошанської 
школи пере -
кладено укра-
їнською мовою 
три навчальні 
п о с і б н и к и  з 
«Ліпки» еколо-
гічного спряму-
вання.

Більше того, 
школа «Ліпка» 
стала ін іц іа -
тором налаго-
дження зв’язків 
з  О с н о в н о ю 
школою та ди-
тячим садком із 

м. Подомі Південноморавської області, 
для якого учні Росошанської школи 
власноруч виготовляють і передають 
різні подаруночки.

Бажаємо Росошанській загально-
освітній школі І-ІІ ступенів подальшої 
співпраці і сподіваємося, що цей досвід 
стане чудовим зразком для всіх інших 
навчальних закладів краю.

Інна Нібак,
методист відділу освіти, молоді 

та спорту Свалявської РДА

ЗБЕРЕЖЕМО  ПРИРОДУ 
Й  ТРАДИЦІЇ  ДЛЯ  НАЩАДКІВ

З метою підвищення якості професійного навчання, 
впровадження сучасних виробничих технологій в 
навчально-виробничий процес, розвитку творчої 

активності учнів та пропаганди робітничих професій 
проводяться олімпіади й 
конкурсні змагання серед 
учнів професійно-технічних 
навчальних закладів об-
ласті.

Вже стало доброю тра-
дицією проводити конкур-
си фахової майстерності, 
які є однією з ефективних 
форм стимулювання потре-
би в оновленні професійних 
знань, творчого пошуку та 
вдосконалення навичок про-
фесійної діяльності.

Проведення конкурсів професійної майстерності 
допомагає перевірити теоретичні знання та практичні 
навички, фаховий рівень, вміння користуватися новіт-
нім обладнанням та застосовувати на практиці сучасні 
матеріали.

Так, у березні-квітні проведено 5 обласних конкурсів 
з професій: 

– монтажник санітарно-технічних систем та устатку-
вання (на базі Хустського професійного ліцею);

– перукар (перукар-модельєр) (на базі Хустського 
професійного ліцею сфери послуг);

– водій автотранспортних засобів (категорія „С”) (на 
базі Державного професійно-технічного навчального 
закладу „Мукачівський професійний аграрний ліцей 
ім. М. Данканича”);

– штукатур (на базі Міжгірського професійного лі-
цею);

– слюсар з ремонту сільськогосподарських машин 
та устаткування (на базі Вищого професійного училища 
№ 34 м. Виноградів).

Перед кожним учасником конкурсу стояло відпо-
відальне завдання – довести, що саме він кращий у 

своїй професії, та відстояти честь навчального закладу. 
Зазвичай конкурси розпочиналися учнівськими 

презентаціями „Я і мій навчальний заклад” і проходи-
ли в два тури – теоретичний та практичний. Під час 
теоретичного туру всі конкурсанти на персональних 
комп’ютерах виконували тестові завдання зі спеціаль-
них дисциплін.

Завдання практичного туру відповідало кваліфікацій-
ному рівню названих вище професій та передбачало: 

– визначення потужності та комплектації радіатора з 
відповідною кількістю секцій, відповідно до монтажної 
схеми монтажу трубопроводу проведення обв’язки 
радіатора системи центрального опалення, гідравлічне 

випробування змонтованої 
системи (професія: мон-
тажник санітарно-технічних 
систем та устаткування);

– виконання високої ве-
чірньої зачіски, що відпо-
відає сучасним тенденціям 
(професія: перукар (перу-
кар-модельєр);

– перевірку технічного 
стану автомобіля марки ГАЗ-
53, водіння та маневрування 
на автомобілі марки ГАЗ-
53, яке 

виконувалося на обладнаному ав-
тодромі (професія: водій автотран-
спортних засобів (категорія „С”);

– нанесення декоративних су-
мішей СТ-36, СТ-77 загальною 
площею 8 м2 на кожного учасника 
та формування фактури поверхні 
(професія: штукатур);

– розбирання, дефектування, 
комплектування та складання 
масляного насоса; розбирання й 
складання силового гідроциліндра 
із заміною ущільнювальних кілець 
та участь у їх випробуванні (професія: слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та устаткування).

У ході конкурсу учасники продемонстрували вміння 
застосовувати теоретичні знання на практиці, виявляти 
та усувати дрібні несправності, оригінальність ідеї за-
чісок, відповідність темі, творчий підхід, дотримуючись 
вимог економного використання матеріалів, виробничої 
культури, правил охорони праці та безпеки праці, пока-
зали технологію виконання завдань та прийоми роботи 

з інструментом.
Усі учасники успішно справилися з поставленими 

завданнями. За підсумками компетентного журі з числа 
роботодавців переможцями стали: 

– Левченко Іван, учень Хустського професійного лі-
цею (професія: монтажник санітарно-технічних систем 
та устаткування);

– Войош Вікторія, учениця Ужгородського вищого 
комерційного училища Київського національного тор-
говельно-економічного університету (професія: перукар 
(перукар-модельєр);

– Дзямко Андрій, учень Державного професійно-тех-
нічного навчального закладу „Мукачівський професій-
ний аграрний ліцей ім. М. Данканича” (професія: водій 
автотранспортних засобів (категорія „С”);

– Габор Ярослав, учень Вищого професійного учи-
лища № 34 м. Виноградів (професія: штукатур);

– Яцканич Іван, учень Вищого професійного учили-
ща № 34 м. Виноградів (професія: слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та устаткування).

Саме вони і будуть представляти нашу область на 
ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу.

Відрадно зазначити, що конкурс з професії слюсар 
з ремонту сільськогосподарських машин та устатку-
вання цьогоріч особливий і відповідальний, оскільки 
на базі Вищого професійного училища № 34 м. Ви-

ноградів вперше відбудеться ІІІ 
етап Всеукраїнського конкурсу. 
Адміністрацією та педагогічним 
колективом навчального закладу 
проведена велика робота з по-
кращення навчально-матеріальної 
бази, зроблено капітальні ремонти 
навчально-виробничих майстерень 
та лабораторій, придбано необхід-
не обладнання та устаткування, 
інструменти, усе необхідне для 
якісного проведення виробничого 
навчання. 

Проведення таких заходів ство-
рює атмосферу здорової конкуренції, активізує твор-
чу діяльність, сприяє вдосконаленню професійної 
майстерності, піднімає престиж робітничих професій 
та сприяє підвищенню рівня підготовки майбутніх 
робітників.

Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти 

у Закарпатській області

Учні  ПТНЗ  змагалися  за  звання
«кращий  з  професії»

Сучасний ринок праці ставить перед пе-
дагогічними працівниками ПТНЗ нові вимоги 
щодо підготовки молодих робітничих кадрів, 
здатних плідно й творчо працювати у всіх 
галузях суспільного життя, швидко орієн-
туватися в різних життєвих і виробничих 
ситуаціях, бути професійно мобільними та 
конкурентоспроможними. А це значною мірою 
залежить від викладачів та майстрів виробни-
чого навчання, які закладають основи фахової 
компетентності майбутніх кваліфікованих 
робітників



 

(

*

МНС ЗАСТЕРІГАЄ... ВЕЛО – ТРЕВЕЛ – 2015

22 квітня – День Землі – свято чистої 
Землі, чистої води, чистого повітря. Іс-
торія цього свята пов’язана з іменем 
жителя американського континенту 
Джона Мортона. Наприкінці ХІХ століття 
він переїхав на територію пустельної 
прерії штату Небраска, малочисельні 
дерева якої посилено вирубувалися на 
будівництво будинків та на дрова. Мортон 
запропонував 
в л а ш т у в а т и 
день, присвяче-
ний озеленен-
ню. Цей день 
назвали Днем 
дерева. У 1882 році День Дерева було 
оголошено офіційним святом.

1969 року в Санта-Барбарі сталися 
страшні події, що спонукали людей ак-
тивніше боротися за чистоту нашої пла-
нети. Зі свердловини біля р. Санта-Бар-
бара розлилися мільйони тонн нафти. 
Пляжі і прибе-
режні океанські 
води покрилися 
брудним, смер-
дючим шаром 
жирного слизу. 
Тварини потра-
пляли в бруд і 
гинули. Ця подія 
розбудила сві-
домість людей, 
і вони вирішили 
один день в році 
присвячувати за-
хисту планети. 
1970 року понад 
20 млн. чоловік у 
різних країнах світу взяли участь в акції, 
яка отримала назву День Землі. 

1990 року свято було оголошено між-
народним, в акції брали участь вже 200 
млн. людей зі 141 країни.

У цей день кожен мешканець планети 
може зробити свій маленький внесок у 
справу захисту навколишнього серед-
овища: очистити від сміття прилягаючі 
території, висадити хоча б одне дерево, 
відмовитися хоча б на день від викорис-
тання автомобіля.

Традиційним в Закарпатському облас-
ному еколого-натуралістичному центрі 

стало проведення масово-виховного за-
ходу, присвяченого відзначенню Всесвіт-
нього дня Землі, який цього року відбувся 
в рамках Тижня екології. 

Юннати почули інформацію про істо-
рію цього свята, довідалися багато ціка-
вих фактів про Землю. Було наголошено, 
що саме цього дня, 22 квітня 2015 року, 
Міжнародна програма GLOBE („Глобаль-

не вивчення та 
спостереження 
з метою поліп-
шення довкіл-
ля”) відзначає 
своє 20-річчя.

Вихованцям наголошено на екологіч-
них проблемах Закарпаття, запропоно-
вано різноманітні екологічні ігри, які до-
помагають усвідомити відповідальність 
кожного за долю планети, заощадити 
природні ресурси і зберегти наш дім – 
Землю – чистою і красивою.

Нам треба до-
вкілля своє від-
новити, бо все 
прийшло в цей 
світ, щоб жити.

Ми посадим 
довкола берізки 
і клени, хай наш 
край розквітає і 
буде зеленим.

Ми очистимо 
землю свою від 
сміття – буде в 
нас чарівне і здо-
рове життя!

Н а з а в ж д и 
запам’ятай – бе-

режи свій рідний край!
Це твоя земля, країна, край батьків-

ський – Батьківщина!
Земля – наш дім, нам жити в нім!
Цими гаслами завершився флеш-моб 

юних екологів ЗОЕНЦ.
О. Величканич, 

завідувач відділу біології
та дослідницько-

експериментальної роботи;

О. Токарєва, 
методист відділу 

ЗОЕНЦ

Велосипед – вірний друг туриста і 
людей, які дбають про природу та 
екологію. Давайте оцінимо в чому ж 

його переваги. Велосипед – дає відчуття 
польоту, зробить ваші ноги сильнішими, 
зекономить ваш  час та  бюджет, дарує 
хороший настрій та здоров’я. Вчені до-
вели, що  ККД велосипеду – 95%. 

Велосипедний туризм, як вид туризму, 
розвивається та прогресує на Хустській 
райСЮТ вже п’ятий рік. Щороку, починаю-
чи з 2009 року, традиційно в квітні ми про-
водимо районні змагання з велотуризму 
«ВЕЛО – ТРЕВЕЛ», які включають в себе 
дві дистанції: «Тріал» та «Фігурне водіння 
велосипеда». На цих дистанціях гурт-
ківці долають різні 
перешкоди, круті 
повороти, підйоми, 
спуски, лабіринти  та «вимальовують» 
на велосипеді фігури: «Коло», «Змійка», 
«Вісімка», «Щілина», переносять кільце, 
предмет, «катаються на гойдалці», про-
ходять через «Ворота», «Коридор».

На дистанції «Фігурне водіння вело-
сипеда» серед юнаків перемогу здобули: 
І  місце – Грига Ігор із Н.Селищенської 

ЗОШ І-ІІІ ст., ІІ місце – Росоха Іван із 
Н.Бистрівської ЗОШ І-ІІІ ст., ІІІ місце – Пав-
лишинець Вадим із Золотарівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Серед дівчат перемогу вибороли: 
І місце – Деяк Євгенія з Копашнівської 
ЗОШ І-ІІІ ст., ІІ місце – Цифра Рената з 

Велятинської ЗОШ 
І-ІІІ ст., ІІІ  місце – 
Глеба Анастасія з 

Вишківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.
На дистанції «Тріал» серед юнаків 

призерами стали: І місце – Росоха Іван 
(Н.Бистрівська ЗОШ-інтернат), ІІ місце 
– Головко Олександр (Липовецька ЗОШ 
І-ІІІ ст.), ІІІ місце – Гернешій Василь (Ли-
повецька ЗОШ І-ІІІ ст.), а серед дівчат 
кращими були:  І місце – Цифра Рената 
(Велятинська ЗОШ І-ІІІ ст.), ІІ місце – Деяк 
Євгенія (Копашнівська ЗОШ І-ІІІ ст.), ІІІ 
місце – Бринзей Ганна (Копашнівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.).

Колектив Хустської райСЮТ щиро 
вдячний дирекції ТОК «Нарцис» за на-
дану допомогу при проведенні змагань.

В.М. Папп,
методист Хустського райСЮТ
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Здається, що після зими нічого так не 
смакує, як ранні салат, редиска чи 
огірок, хоч багато з цих продуктів сьо-

годні можна придбати навіть посеред зими. 
Але саме навесні, коли ними рясніють ряди 
на ринках і яскраві вітрини супермаркетів, 
нам так і кортить дізнатись, яка ж та весна 
на смак.

Але варто пам’ятати, що при купівлі і 
споживанні ранніх овочів головне – по-
чуття міри.

Невелику кількість нітратів і ще меншу 
кількість нітритів наш організм зможе про-
тягом короткого часу вивести, але пере-
насичення ними призводить до важких 
форм отруєнь. Тому фахівці застерігають, 
що починати вживати городину потрібно 
поступово. 

Ранні овочі та фрукти можуть призвес-
ти до серйозних отруєнь. Відбутися це 
може унаслідок перенасичення організму 
пестицидами та нітратами, що містяться 
в певних кількостях в овочах, вирощених 
«у прискореному режимі». Недобросовісні 
виробники свідомо перевищують допустимі 
дози добрив, у результаті отримують апе-
титні на вигляд, але не завжди смачні і ще 
частіше некорисні плоди.

Існує кілька простих правил, керуючись 
якими можна знизити ризик отруєння ні-
тратами:

1. Максимум нітратів в овочах та фрук-
тах накопичується перед початком їхнього 
дозрівання. Тому незрілі овочі можуть 
містити більше нітратів, ніж ті самі, але 
нормальної стиглості.

2. Не варто споживати овочі, які швидко 
м’якнуть та псуються (вірогідна причина – 
надлишок нітратів).

3. У деяких овочах вміст нітратів можна 
оцінити візуально. Так, небезпечним є кар-
топля, кабачки, які під шкіркою мають не-
звичний жовтий колір. У моркви увагу має 
привернути світла серцевина коренеплоду.

Кілька порад можуть допомогти вашій 
родині вберегтися від негативних наслідків 
споживання ранніх овочів.

Овочі, які споживаємо у сирому вигляді 
(салат, редиска, зелена цибуля, шпинат), 
можна покласти перед вживанням на кілька 
годин у воду, яку час від часу міняти.

Нітрати в більшій кількості зосеред-
жуються біля основи плодів, у стеблах і 
черешках – вживайте в їжу тільки листя 
петрушки, вирізайте качан і стебла-прожил-
ки у капусти, шпинату, листового салату, 
відрізуйте основу у овочів приблизно на 
один сантиметр.

Різні овочі та фрукти по-різному вби-
рають добрива, найбільш схильними до 
накопичення в собі нітратів є листовий 
салат і зелень, капуста, кабачки й огірки, 
морква і буряк.

Значно безпечнішими за аналоги є 
продукти, які пройшли кулінарну теплову 
обробку. Нітрати руйнуються під дією висо-
ких температур. Слід пам’ятати, що майже 
усі овочі та фрукти найбільше нітратів 
накопичують ближче до поверхні – тож їх 
бажано очистити.

До речі, нітрати – це природні продукти 
всіх рослин, вони життєво необхідні для 
їхнього росту та розвитку. Однак через 
використання азотних добрив їх вміст в 
овочах і фруктах може перевищувати до-
пустимі норми.

Обираючи продукти, зупиніть свій вибір 
на овочах середнього розміру. Адже цілком 
імовірно, що овочі-гіганти підживлювали й 
обробляли надмірною кількістю нітратів і 
пестицидів. 

Вживати овочі й фрукти безпечніше з 
настанням сезону їхнього природного до-
зрівання. 

А.Треніна,
методист

обласного методичного кабінету
НМЦ ЦЗ та БЖД

Закарпатської області

Чим  небезпечні
весняні  вітаміни?

ЗЕМЛЯ — НАШ  ДІМ

СПОРТ


