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ВИКОРИСТАННЯ  ІКТ
НА  УРОКАХ  МАТЕМАТИКИ  ТА  ІНФОРМАТИКИ

ІНШОМОВНА  
ТА  

МИСТЕЦЬКА  
ОСВІТА

У травні для вчителів англійської 
та німецької мов, слухачів кур-
сів підвищення кваліфікації в 

Закарпатському інституті післяди-
пломної педагогічної освіти проведе-
но інтегровану лекцію «Іншомовна та 
мистецька освіта: виклики сьогоден-
ня» Баяновською М.Р., завідувачем 
кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти ЗІППО, до-
центом, к.п.наук, доктором філософії 
(PhD), членом Національної Ліги 
українських композиторів та Олені-
ною О.Ю., проректором Харківської 
державної академії дизайну і мис-
тецтв, професором, доктором мисте-
цтвознавства.

На лекції висвітлювалися сучас-
ний стан іншомовної та мистецької 
освіти в загальній середній та вищій 
школі, тенденції розвитку іншомовної 
та мистецької освіти в Україні, інте-
грація інформаційно-комунікаційних 
та сугестивних технологій, поняття 
реклами як художньо-естетичного та 
комунікативного явища, характеризу-
валася публічна сфера спілкування на 
уроках іноземних мов у різних класах, 
зокрема на прикладі реклами як на-
вчальної теми.

У завершальній частині інтегро-
ваної лекції, яка була прочитана у 
формі діалогіки, учителям іноземних 
мов запропоновано іншомовний та 
мистецький блоки літератури для 
самостійного опрацювання.

Організаторами семінару ви-
ступили кафедра природни-
чо-математичної освіти та 

інформаційних технологій, кабінет 
методики викладання природничо-

математичних дисциплін Закарпат-
ського інституту післядипломної 
педагогічної освіти та районний ме-
тодичний кабінет управління освіти, 
молоді та спорту Виноградівської 
районної державної адміністрації.

Відкрив семінар заступник дирек-
тора з навчально-методичної роботи 
та моніторингу якості освіти ЗІППО, 
кандидат фізико-математичних наук, 
доцент Петечук Василь Михайлович, 
який побажав учасникам ре-
зультативності, позитиву та 
творчого настрою.

Перший заступник голови 
Виноградівської райдержад-
міністрації Бажура Анатолій 
Володимирович висловив 
упевненість у плідності про-
ведення семінарів такого рівня 
задля поліпшення ефектив-
ності викладання математики 
та інформатики, інших при-
родничих наук та побажав 
присутнім успіхів у реалізації 
поставлених завдань.

У своєму вітальному виступі Ва-
силь Іванович Белень, начальник 
управління освіти, молоді та спорту 
Виноградівської райдержадміністра-
ції, побажав учасникам плідної твор-
чої праці, активної участі та наснаги 
в обговоренні актуальних питань 
сучасної педагогічної практики.

Гербей Оксана яЮріївна, завід-
увач районного методичного кабінету 
управління освіти, молоді та спорту 
Виноградівської райдержадміністра-
ції у своїй доповіді окреслила основні 
питання розвитку освітянської галузі 

Виноградівського району, детально 
зупинилася на актуальних напря-
мах роботи методистів та педагогів 
району, на досягнутих позитивних 
результатах.

Про роботу вчителів математики 
та інформатики розповіла методист 
районного методичного кабінету 
управління освіти, молоді та спорту 
Виноградівської райдержадміністра-
ції Макара Світлана Юріївна. 

З роботою Виноградівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №8 ознайомила при-
сутніх директор закладу Марія Ми-
хайлівна Ярема. Особливо важливим 
напрямом педагогічної діяльності 

вчителів є робота з обдарованими 
учнями. Як результат – відмінні успіхи 
учнів школи на всіх етапах всеукра-
їнських учнівських олімпіад, зокрема 
з інформатики та інформаційних 
технологій.

Директор Виноградівської гімназії 
Людмила Василівна Дорогі розповіла 
присутнім про навчальний заклад, 
педагогічний колектив, досягнення 
його вихованців, про забезпечення 
школи комп’ютерними мультимедій-
ними комплексами та їх постійним 
використанням на уроках математики 
та інформатики.

У відповідності з програмою 

семінару його учасники відвідали 
уроки математики та інформатики 
з використанням інформаційно-
комп’ютерних технологій.

Урок у 8 класі «Площа трикутника 
і трапеції» провела Голубка Ольга 
Михайлівна, учитель математики 
Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№8, спеціаліст вищої кваліфікаційної 
категорії, учитель-методист. Вона 
запропонувала цікаву систему об-

числення площ трикутників і 
трапецій з використанням ІКТ. 
Важливо, що застосування 
ІКТ на уроці значно приско-
рило роботу учнів на уроці, 
дозволило збільшити об’єм 
розглядуваного матеріалу, 
організувати контроль і само-
контроль школярів на уроці 
математики. 

Урок алгебри у 10 класі 
«Розв’язування більш склад-
них тригонометричних рів-
нянь» провела Бендарев-

ська Галина Леонідівна, учитель 
математики Виноградівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №8, спеціаліст вищої 
кваліфікаційної категорії, старший 
учитель, переможець обласного 
конкурсу «Учитель року» у номінації 
«Математика». Галина Леонідівна 
продемонструвала різноманітні ме-
тоди розв’язування складних триго-
нометричних рівнянь, запропонувала 
їхню класифікацію із застосуванням 
ІКТ. Використання ІКТ є постійним 
інструментом учителя на уроках, які 
вона проводить.

(Продовження на стор. 2)

ІННОВАТИКА В ОСВІТІ

На базі Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 та Виноградівської 
гімназії відбувся обласний науково-практичний семінар методис-
тів районних (міських) відділів (управлінь) освіти та керівників 
районних (міських) методичних об’єднань вчителів математики 
та інформатики «Використання ІКТ на уроках математики та 
інформатики. Роль ІКТ у роботі з обдарованими учнями»

Фестиваль методичних ідей

Нещодавно у Кошелівській ЗОШ І-ІІ ст. Хуст-
ського району пройшов семінар учителів ма-
тематики «Фестиваль методичних ідей». Тема 
семінару актуальна, особливо у наш час, коли 
суспільство потребує розумних і компетентних 
людей.

(Чит. на стор. 5)

Нагородження призерів

9 травня у рамках відзначення 925 річниці з 
дня заснування міста Хуст в актовій залі Хуст-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 проведено свято нагоро-
дження призерів Всеукраїнських олімпіад та 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН. 

(Чит. на стор. 5)

Найерудованіший 
четвертокласник – 2015

За доброю традицією, що склалася в Мукачів-
ському районі, у квітневі дні серед учнів 4 класу 
проводиться розважально-інтелектуальний кон-
курс «Найерудованіший четвертокласник», якого 
з нетерпінням очікують і учні, і вчителі, бо він встиг 
стати дуже популярним у школах Мукачівщини.

(Чит. на стор. 6)
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(Продовження. Початок на стор. 1)

Практичну роботу щодо «Створення запитів» 
у 8 класі продемонструвала Пилип Вікторія Ва-
силівна, учитель інформатики Виноградівської 
гімназії, спеціаліст вищої кваліфікаційної кате-
горії, учитель-методист. Її учні показали вміння 
використовувати сучасну комп’ютерну техніку для 
розв’язування завдань прикладного спрямування. 
Вікторія Василівна вміло використала можливості 
мережевих технологій для організації всіх етапів 
роботи класу – від перевірки знань до оцінки 
результатів роботи. Під час виконання роботи 
учні мали можливість працювати самостійно та в 
парах, а також працювати над розв’язанням до-
даткових завдань.

Після відвіданих уроків учасники потрапили 
на Ярмарок методичних ідей з використання ІКТ 
на уроках математики та інформатики, ведучою 
якого була Пруниця Світлана Василівна, учитель 
математики Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№4, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 
учитель-методист.

Учасники ознайомилися з калейдоскопом 
цікавих педагогічних ідей, які висвітлили в своїх 
виступах учителі шкіл Виноградівського району:

Гульпа М.М. – учитель математики Виногра-
дівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, спеціаліст вищої 
кваліфікаційної категорії. Тема виступу: «Вико-
ристання ІКТ на різних етапах уроку математики»;

Гевеші Т.Й. – учитель математики та інформати-
ки Дюлянської ЗОШ І-ІІ ступенів, спеціаліст вищої 
кваліфікаційної категорії. Тема виступу: «Сучас-
ний підхід до викладання теми «Статистика»; 

Лозюк Т.Ф. – учитель математики Королівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, спеціаліст вищої кваліфіка-
ційної категорії, учитель-методист. Тема виступу: 
«Використання ІКТ на факультативних заняттях 
та на уроках математики у профільних класах»;

Бора А.В. – учитель математики Буківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, спеціаліст вищої кваліфікаційної ка-
тегорії. Тема виступу: «Ігрові технології на уроках 
математики»;

Синичка К.П. – учитель математики НВК «Ма-
локопанська ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ», спеціаліст 
вищої кваліфікаційної категорії. Тема виступу: 
«Підготовка вчителя до роботи з ІКТ»;

Білак Л.Ю. – учитель інформатики Підвино-
градівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, спеціаліст вищої 
кваліфікаційної категорії. Тема виступу: «Робота 
з обдарованими учнями при підготовці до олімпіад 
з інформатики (програмування)»;

Бендаревська Г.Л. – учитель математики Ви-
ноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, спеціаліст 
вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель. 
Тема виступу: «Роль ІКТ у роботі з обдарованими 
учнями. З досвіду роботи Виноградівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №8».

Петечук Василь Михайлович акцентував увагу 
учасників семінару на тенденціях розвитку при-
родничо-математичної освіти в сучасних умовах.

Він детально зупинився на питаннях, що сто-
суються можливих змін структури освіти – від 
початкової до завершальної ланок. Як зазначив 
доповідач, зміст освіти буде системно структу-

рований і узгоджений за рівнями освіти та дифе-
ренційований за орієнтаціями і галузями освіти, 
за складністю і трудністю відповідати віковим 
особливостям здобувачів освіти.

Робочий час педагогічних і науково-педаго-
гічних працівників може становити 36 годин на 
тиждень (скорочена тривалість робочого часу). До 
робочого часу пропонується включити підготовку, 
планування та проведення навчальних занять, пе-
ревірку зошитів, завідування кабінетом, супровід 
учнів на екскурсії, участь у програмах професій-
ного розвитку, роботу з батьками, або особами, 
що їх заміняють, методичну та експертну роботу, 
підготовку використання ІКТ на уроках математики 
та інформатики. У зв’язку з цим робота вчителів 
природничо-математичних дисциплін потребує 
нових підходів і зусиль педагогів на розширення 
застосування ІКТ.

Співвідношення між кількістю годин, що від-
водяться для проведення навчальних занять та 
іншими видами роботи, пропонується затвер-
джувати керівником або заступником керівника 
навчального закладу. При цьому рекомендується 
враховувати, що в середньому за навчальний рік 
навчальні заняття з групами дітей дошкільних за-
кладів не мають перевищувати 20 астрономічних 
годин, а з класами, групами учнів загальноосвітніх 
і професійно-технічних навчальних закладів та ко-
леджів не повинна перевищувати 20 академічних 
годин на тиждень. 

Потрібна нова якість системи підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників, яка б унеможливила монополізацію 
цієї системи інститутами післядипломної педаго-
гічної освіти.

Передбачається, що педагогічний (науково-
педагогічний) працівник матиме право самостійно 
обирати інституцію, яка має відповідні акредито-
вані освітні програми та надає відповідні послуги. 

Підвищення кваліфікації має здійснюватися не 
раз на п’ять років, а впродовж 5-річного циклу за 
відповідною освітньою програмою підвищення 
кваліфікації, яка має включати стажування, участь 
у сертифікаційних програмах, тренінгах тощо.

При цьому педагогічні і науково-педагогічні 
працівники зобов’язані щорічно планувати певну 
кількість часу на підвищення своєї кваліфікації.

Завідувач кафедри природничо-математичної 
освіти та інформаційних технологій Закарпатсько-
го інституту післядипломної педагогічної освіти, 
кандидат фізико-математичних наук, заслужений 
учитель України Орос Віктор Михайлович розповів 
присутнім про можливості використання мереже-
вих технологій при викладанні природничо-мате-
матичних дисциплін. 

Реалізація мережевої взаємодії та організація 
мережевої інформаційної системи масштабу шко-
ли опирається на наступні складові: 

• використання технології Intranet, що базуєть-

ся на протоколі TCP/IP, та сервісів, аналогічних 
мережі Internet;

• використання елементів дистанційної освіти 
із застосуванням глобальної комп‘ютерної мережі 
Internet;

• вплив на учнів через комп‘ютерну систему за 
допомогою програм взаємодії та контролю.

Віктор Михайлович також охарактеризував 
можливості та переваги мережевих систем 
організації навчання та детально розповів про 

використання програми NetOpSchool для під-
вищення ефективності навчального процесу на 
різних етапах уроку. 

Сігетій Ігор Петрович, старший викладач ка-
федри природничо-математичної освіти та ін-
формаційних технологій ЗІППО у своєму виступі 
висвітлив питання застосування інноваційних 
технологій для підвищення ефективності роботи 
з обдарованими учнями, продемонстрував учас-
никам використання існуючих веб-ресурсів для 
організації творчої роботи учнів при розв’язуванні 
складних стереометричних задач, формуванні 
їхньої геометричної просторової уяви. 

Ігор Петрович дав коротку характеристику цілої 
низки веб-засобів, які можуть використовуватися 
у практичній діяльності вчителем математики при 
проведенні занять з талановитими учнями. 

Методист кабінету методики викладання 
природничо-математичних дисциплін Петечук 
Катерина Михайлівна розповіла присутнім про 
основні напрями впливу підвищення кваліфікації 
на рівень підготовки і систему викладання вчителя 
математики.

Зокрема, як зазначила Катерина Михайлівна, 
підвищення кваліфікації вчителів математики 
щодо використання ІКТ у викладанні математики 
спрямоване на:

• стимулювання цілеспрямованого безперерв-
ного підвищення рівня комп’ютерної компетент-
ності педагогічних працівників; 

• зростання їхньої майстерності використання 
ІКТ у викладанні математики;

• розвиток творчої ініціативи щодо можливостей 
застосування ІКТ; 

• підвищення престижу й авторитету викорис-
тання комп’ютерно орієнтованих методичних 
систем навчання у професійно-педагогічній ді-
яльності;

• забезпечення ефективності навчально-вихов-
ного процесу із широким упровадженням засобів 
iнформацiйних технологій.

Шаркадій Інна Володимирівна, методист 
кабінету методики викладання природничо-ма-
тематичних дисциплін ЗІППО, у своїй доповіді 
охарактеризувала особливості викладання інфор-
матики в сучасних умовах: від ретроспективного 
аналізу до сучасних тенденцій. Серед питань, які 
є актуальними сьогодні, особлива увага приділя-
ється розвитку в учнів алгоритмічного мислення, 
спрямуванню процесу навчання інформатики у 
програмно-алгоритмічне русло. Динамічність змін, 
які відбуваються у методиці викладання, структурі, 
змісті предмета «Інформатика», потребують від 
педагогів відповідного оперативного реагування, 
підвищення кваліфікації та педагогічної майстер-
ності.

Круглий стіл учасників семінару завершив його 
роботу.

Катерина Петечук, 
методист ЗІППО 

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
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ФОРМУВАННЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  СВІДОМОСТІ  ШКОЛЯРІВ
ІІІ регіональний міжвузівський науково-

методичний семінар «Використання кра-
єзнавчих матеріалів у процесі викладання 
суспільно-гуманітарних та етико-есте-
тичних дисциплін» продовжив працювати 
6 травня на базі багатопрофільного ліцею 
«Інтелект» – ЗОШ І-ІІІ ст. м. Ужгорода. 
Семінар присвячений життєтворчості 
С.І. Жупанина – видатного педагога, науков-
ця, письменника ХХ – ХІ ст. Акцентувалося 
на методичному аспекті використання кра-
єзнавчих матеріалів у навчально-виховному 
процесі ЗНЗ

Марія Баяновська, завідувач кафедри сус-
пільно-гуманітарної та етико-естетичної 
освіти ЗІППО, доцент, канд. пед. наук, 

доктор філософії (PhD), член Національної Ліги 
українських композиторів, за співпраці з Галиною 
Атрощенко, учителем-методистом, учителем му-
зичного мистецтва БПЛ «Інтелект» – ЗОШ І-ІІІ ст. 
№11 м. Ужгорода провели майстер-клас з розучу-
вання пісні «Виростає вишенька» (сл. С.Жупанина, 
муз. М.Баяновської). Учасниками майстер-класу 
стали учні 4-А класу БПЛ «Інтелект» – ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 11 м. Ужгорода.

У другій частині роботи семінару класним 
керівником Конч Н.С. проведено урок позаклас-
ного читання «Життя і творчість Степана Жупа-
нина» з учнями 4-Б класу. На уроці виступили 
Марія Баяновська та Василь Густі. Прозвучали 

пісні «Виростає вишенька» (сл. С.Жупанина, муз. 
М.Баяновської) та пісня «Чабанова сестричка» 
(сл. С.Жупанина, муз. Терезії Жупанин (Копинець) 
у виконанні Марії Баяновської, Оксани Васько, 
Мирослави Шип (Жупанин), артистки хору Закар-
патської обласної філармонії. А за участі учнів 5 
театрального класу Ужгородської дитячої школи 
мистецтв (викладач – Куштан Г.О.) представлено 
театралізовану презентацію художнього твору 
«Подорожник» Степана Жупанина, демонстру-
вався уривок інтерв’ю С.Жупанина 2003 року з 
телепередачі «Дивосвіт» Закарпатської державної 
телерадіокомпанії.

На круглому столі «Педагогічний і творчий 
феномен С.І. Жупанина» виступили Баянов- 
ська М.Р., завідувач кафедри суспільно-гумані-
тарної та етико-естетичної освіти ЗІППО, доцент, 

канд. пед. наук, доктор філософії (PhD), член Наці-
ональної Ліги українських композиторів, Густі В.П., 
голова Закарпатської організації Національної 
Спілки письменників України, поет, лауреат премій 
ім. Д.Вакарова, Зореслава, Ф. Потушняка, Семен-
ченко К.О., провідний методист Закарпатського 
обласного організаційно-методичного центру куль-
тури, Кірик М.Ю., методист кабінету дошкільної, по-
чаткової та інклюзивної освіти ЗІППО, Васько О.Ю., 
завідувач Яроцького дошкільного навчального за-
кладу Закарпатської області Ужгородського району, 
Макара Н.А., директор БПЛ «Інтелект» – ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 11 м. Ужгорода, Амбрух Т.В., Данилюк О.М., 
заступники директора з навчально-виховної роботи 
БПЛ «Інтелект» – ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 м. Ужгорода, 
Русин О.Д., заступник директора з виховної ро-
боти цього ж навчального закладу, Зязіна С.Ф., 
бібліотекар, Симкович В.М., голова методичного 
об’єднання вчителів початкових класів згадано-
го вище багатопрофільного ліцею «Інтелект», 
Цільо Н.І., Конч Н.С., Томчані Н.І., Гойчук О.М., 
учителі початкових класів БПЛ «Інтелект» – ЗОШ 
І-ІІІ ст. м. Ужгорода.

Цікавим і пізнавальним був для учнів і учас-
ників семінару перегляд хроніки життєтворчості 
С.І.Жупанина, який підготував відеооператор се-
мінару Борис Корнієнко. 

У підсумку роботи науково-методичного семі-
нару наголошувалося на тому, що слід пам’ятати 
і вшановувати творчість видатних особистостей 
Срібної Землі.

В Ужгороді на базі Закарпатського 
обласного центру зайнятості 
відбувся профорієнтаційний 

захід „Свято професії”, мета якого 
– пропаганда робітничих професій, 
посилення профорієнтаційної роботи 
та формування позитивного іміджу на-
вчальних закладів краю. 

Цей захід організо-
ваний департаментом 
освіти і науки обласної 
державної адміністра-
ції  спільно з обласним 
центром зайнятості й 
навчально-методичним 
центром професійно-тех-
нічної освіти у Закарпат-
ській області за участі 
педагогічних, студент-
ських, учнівських колекти-
вів професійно-технічних 
навчальних закладів та 
вищих навчальних закла-
дів І-ІІ рівня акредитації.

Вже стало доброю тра-
дицією в квітні кожного 
року проводити різнопланові заходи 
щодо інформування учнів загально-
освітніх шкіл районів, міст Закарпаття 
про професії, з яких здійснюється під-
готовка в навчальних закладах. Це – 
дні відкритих дверей, дні гостинності, 
тематичні лінійки, виставки стіннівок, 
інформаційних стендів, де можна 
знайти відповіді стосовно обраної 
професії, профорієнтаційних буклетів, 
майстер-класи, „ярмарки професій”, 
організовані разом із центром зайня-
тості, круглі столи, на які запрошують-
ся ветерани профтехосвіти, та зустрічі 
зі соціальними партнерами. Цьогоріч 
особливий інтерес викликав огляд-
конкурс на кращий профорієнтаційний 
відеоматеріал „Моя професія – моя 
гордість”, в якому вихованці ПТНЗ, 
використовуючи пісенний та віршова-
ний матеріал, презентували робітничі 
професії свого навчального закладу та 

наочно показали професійні навички 
роботи на сучасному обладнанні. 

На свято завітали Губаль Василь 
Іванович – голова Закарпатської об-
ласної державної адміністрації, Панов 
Володимир Олексійович – голова 
спілки роботодавців „Закарпаття”, 

представники підприємств: Товари-
ство з обмеженою відповідальністю 
„Ядзакі Україна”, закрите акціонерне 
товариство „Ужгородська швейна 
фабрика”, Товариство з обмеженою 
відповідальністю „Гроклін Карпати”, 
Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю „Джейбіл Сьоркін Юкрейн Лімі-
тед”, приватне акціонерне товариство 
„Єврокар”, а також обласної спілки 
підприємців Закарпаття та обласного 
об’єднання організацій роботодавців 
„Закарпаття”.

Відкрив „Свято професії” директор 
департаменту освіти і науки обл-
держадміністрації Мотильчак Михайло 
Андрійович.

Учасників дійства вітали почесні 
гості свята – голова Закарпатської 
обласної державної адміністрації 
Василь Іванович Губаль, Володимир 
Олексійович Панов – голова спілки 
роботодавців „Закарпаття” та Юрій 

Іванович Фущич – директор Закарпат-
ського обласного центру зайнятості. 

Кожен навчальний заклад, демон-
струючи відеоролики та слайд-шоу, 
презентував професії, з яких здійснює 
підготовку. Гості переглянули вистав-
кові експозиції навчальних закладів, 
серед яких представлено вироби 
гуртків технічної й художньої творчості 
– стенди, макети; швейні вироби, ви-
роби ручної вишивки, в’язання, бісеро-
плетіння; вироби з дерева, різьба по 
дереву тощо та широкий асортимент 
продукції, виготовленої в навчально-
виробничих майстернях. Відвідувачі 
мали можливість придбати кондитер-
ські, швейні, зварювальні, столярні, 
художні та інші вироби.  

Окрасою заходу та її родзинкою 
були майстер-класи, де досвідчені 
майстри своєї справи разом із ви-
хованцями ділилися секретами май-
стерності, демонструючи власний про-
фесіоналізм, креативність та високий 

рівень фахової підготовки. 
На виставці демонструвалися: 
– нарізання елементів для оформ-

лення страв у техніці „карвінг”;
– виконання зачісок із застосуван-

ням різних видів плетіння; 
– контроль параметрів джерела 

живлення; 
– декоративний розпис хною на тілі; 
– техніка вишивки бісером та техні-

ка художньої вишивки косим лічиль-
ним хрестиком; 

– рельєфне різьблення;
– декорування предметів побуту 

та інші.
Урочистості прикрасили музичні но-

мери святкового концерту художньої 
самодіяльності учнівських колективів 
професійно-технічних навчальних за-
кладів та вищих навчальних закладів 
І-ІІ рівня акредитації.

У рамках заходу проведено засі-
дання круглого столу за участі пред-
ставників влади, обласного центру 
зайнятості, роботодавців, керівників 
названих вище закладів області 
„Формування кадрового потенціалу 
та якісна підготовка кваліфікованих 
робітників для економіки регіону”, 
під час якого виступаючі та присутні 
ділилися досвідом роботи щодо під-
готовки майбутніх кваліфікованих 
робітників, конкурентоспроможних на 
ринку праці та перспектив розвитку 

професійної освіти в 
регіоні. Жваво обго-
ворювалося питання 
співпраці з робото-
давцями, розширення 
можливостей великих 
підприємств області 
з організації вироб-
ничого навчання в 
умовах виробництва.

До речі, за роки не-
залежності вперше у 
„Святі професії” взяли 
участь Свалявський 

технічний коледж національного 
університету харчових технологій, 
Ужгородський торговельно-економіч-
ний коледж Київського національного 
торговельно-економічного університе-
ту та Закарпатський машинобудівний 
технікум, що є підтвердженням про-
цесу зближення професійно-технічних 
та інших професійних навчальних 
закладів.

КРАЄЗНАВСТВО

«СВЯТО   ПРОФЕСІЇ»:
ОБЛАСНИЙ   ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ   ЗАХІД

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА ЗАКАРПАТТЯ
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ФУНКЦІЇ  ПСИХОЛОГА  В  ОРГАНІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

З метою конкретизації ролі, місця та осно-
вних функцій практичного психолога в 
організації навчально-виховного процесу, 

підвищення довіри до співробітників психологічної 
служби, а в підсумку – зростання психологічної 
культури вцілому у квітні на базі Верхньокоро-
пецької ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено семінар 
керівників загальноосвітніх навчальних закла-
дів «Роль, місце й основні функції практичного 
психолога в організації навчально-виховного 
процесу». Інструктивно-методичний супровід се-
мінару здійснювали Диганич Г.І., завідувач РМК, 
Тулюк О.І., методист РМК, Абель М.К., методист 
РМК, Кампов О.І., директор Верхньокоропецької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Богів М.М., заступник дирек-
тора з навчально-вихов-
ної роботи Верхньокоро-
пецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Цібере Н.Я., заступник ди-
ректора з виховної робо-
ти, практичний психолог 
Верхньокоропецької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів. У роботі семінару взяли участь 
Товт О.О., начальник відділу освіти, керівники 
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ та І-ІІ 
ступенів, завідувачі Кучавської та Куштановецької 
ЗОШ І ступеня, Русин Г.І., завідувач Верхньоко-
ропецького ДНЗ, Бухман Н.І., секретар Верхньо-
коропецької сільської ради.

Успішність роботи практичного психолога у 
навчальному закладі безпосередньо залежить 
від рівня усвідомленості його ролі, а відтак і під-
тримки директором школи, відкритості колективу 
до співпраці. З перших хвилин роботи семінару 
відчувалося, що у колективі Верхньокоропецької 
школи створена атмосфера взаємодопомоги та 
взаємопідтримки. Ольга Іванівна Кампов, дирек-
тор Верхньокоропецької школи, разом зі своїми 
учнями гостинно зустріли і привітали хлібом-сіллю 
усіх учасників семінару. Для гостей школи провели 
екскурсію корпусом початкових класів та осно-
вним корпусом школи, які гармонійно поєднували 
затишок, ошатне оформлення класних приміщень 
та коридорів, що мовчки розповідали про будні і 
свята школи: на стендах, дошці пошани, класних 
куточках, шкільних вісниках. Докладніше про істо-
рію та розвиток, будні і свята Верхньокоропецької 
школи розповіла Ольга Іванівна, представивши 
увазі учасників та гостей семінару презентацію 
«Шкільне життя», яку гармонійно доповнював 
цікавий відеофільм під промовистою назвою 
«Шкільне життя. Мить за миттю».

Після знайомства зі школою, її учнівським та 
педагогічним колективами, учасники семінару 
мали можливість познайомитися з практичним 
психологом Верхньокоропецької школи Наталією 
Ярославівною Цібере. Вона поділилася власним 
досвідом роботи, представивши увазі учасників 
семінару презентацію «Практичний психолог. 
Хто він у навчальному закладі». Красномовним 
свідченням професійної майстерності Цібере Н.Я. 
стали практичні заняття з елементами тренінгових 
вправ «Краще один раз побачити, ніж сто разів 
почути». У першій частині «Відверто про пота-
ємне. Дошлюбні відносини та їх наслідки» взяли 
участь учні 10 класу. Надзвичайно актуальна тема 
серед учнівської молоді, важлива для їхнього 
майбутнього, у викладі Цібере Н.Я. звучала по-
материнськи мудро і толерантно, а діти спілкува-
лися легко і невимушено, розповідаючи про свої 
мрії і думки, ділячись потаємним. Керівники шкіл 
району побачили, що високий професіоналізм 

психолога дозволяє йому не нав’язувати дитині 
своїх поглядів, не намагатися виховати дитину 
за своїм образом і подобою, а сприяти розвитку 
психологічних утворень, які забезпечують виник-
нення і зміцнення власних поглядів, думок, оцінок, 
переживань, відносин і прагнень.

Не менш важливою ділянкою роботи практич-
ного психолога є і робота з педагогами. У занятті 
«Мої проблеми. Як їх вирішити» взяли участь й 
учасники семінару, директори шкіл. Вони відчули, 
як саме психолог здатен допомогти педагогу у 
розпізнаванні сильних і слабких сторін власної 
особистості, формуванні сприятливого психоло-
гічного мікроклімату в колективі і, як за допомогою 
психолога можуть бути оптимізовані інші аспекти 
управлінської діяльності, зокрема планування, 
аналіз практичного процесу.

Про те, як правильно організувати роботу 
практичного психолога навчального закладу в 
сучасних умовах, розповіла Абель Марина Карлів-
на. Ні для кого не секрет, що педагоги по-різному 
сприймають психологічну службу: з прагненням 
до співпраці, цікавості, байдужістю, недовірою. 
А відтак тільки високий рівень компетентності, 
об’єктивності психолога, практична спрямованість 
і результативність роботи допоможуть йому за-
воювати довіру в колективі.

Атмосфера перебігу етапів роботи семінару 
була надзвичайно теплою та працедайною, спри-
яла розкриттю актуальних питань та проблем 

його учасників. Про те, яким бачить практичного 
психолога керівник закладу, розповіли Шпе- 
ник М.І., директор Горондівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, Когут М.М., директор Ракошинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Васьо Л.П., директор Лавківської ЗОШ 
І-ІІ ступенів.

Головним правилом у роботі кожного колективу 
є збереження позитивної енергії і спрямування її 
в потрібне русло. З давніх-давен одним з найпо-
тужніших енергетичних символів українців була 
сорочка-вишиванка. Вишиваючи, жінка вкладала 
в неї свою любов і ніжність, передаючи своє те-
пло тому, хто її носив. А тому семінар, насичений 
такою серйозною проблематикою, продовжив 
культурно-освітній полілог «Знайома незнайомка. 
Як добре ви знаєте свою вишиванку», який про-
вели Гузинець О.В., головний спеціаліст відділу 
освіти, Диганич Г.І., завідувач РМК, Бузинник М.М., 
методист РМК. Вишиванка – це унікальний духо-
вний всесвіт українців, яка доводить, що наше 

сьогодення живить 
життєдайне джерело 
народної культури, ви-
плеканої і збереженої 
впродовж віків.

Традиції минулого, 
глибоку віру у майбутнє 

побачили учасники семінару під час перегляду по-
закласного заходу «Матері Божій, Матері Земній, 
Матері Україні присвячується...», який підготували 
спільно учнівський та педагогічний колективи 
Верхньокоропецької школи. І сльози, і оплески 
лунали в залі, пісні відлунювали дружнім співом 
серед глядачів – настільки припало до душі все 
побачене. Тут було все: і акторський талант, і му-
зичне обдарування, і вся палітра дитячої творчос-
ті, яку тільки може виховати справді чудова школа.

Важко порахувати чого було більше цього дня: 
цінних порад чи цікавих інформаційно-теоретич-
них знахідок, бурхливих оплесків чи вдячних слів, 
побажань подальшої успішної праці і ще більшого 
розквіту. Віримо тільки в одне, що цей семінар 
став тим яскравим вогником, що запалив не одне 
серце на нові творчі здобутки.

Слово «мама» росте з нами 
тихо, як ростуть дерева, схо-
дить сонце, розквiтає квiтка, 

як тихо свiтить вечірня зоря i гладить 
по голiвцi рiдна рука. Ми складаємо 
шану i дяку всiм матерям. Бо як вiчне 

життя на землi, так вiчна 
мати – символ Добра, 
Миру, Щастя.

Із такими думками учні 
Сторожницької загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів готувалися до 
чудового весняного свята 
– Дня матері. Святковий 

концерт підготували педагоги шко-
ли Ганич О.В., Белан Г.І., Панько 
В.О., Шкриба Н.П. під керівництвом 
педагога-організатора Ласько Надії 
Федорівни. 

У програмі звучали пісні, смі-
шинки, вірші. Справжньою окрасою 
свята стала лялькова 
вистава «Кошенятко за-
блудилось», в якій взяли 
участь учні 2 та 3 класів.

Ми вітаємо жінок, на-
ших мам, бабусь, сестер, 
усіх, кого ми знаємо і не 
знаємо, хто живе поруч 
з нами і далеко від нас. 
Низький уклін Вам, до-
рогі жінки, милі мами і 
бабусі. Хай же буде на 

Землі довіку прославлена в пісні 
хорошій Ваша материнська любов!

Свято  матері  у  Сторожницькій  школі

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ В ШКОЛІ

Психологічна служба як організаційна система роботи існує в багатьох країнах і має 
майже вікову історію. Зумовлена об’єктивною реальністю освітнього простору близько 
двадцяти років тому посада практичного психолога з’явилася і в українських школах. На 
сучасному етапі вже ні в кого не виникає сумніву щодо необхідності наявності у школі 
посади практичного психолога. Адже робота шкільної психологічної служби – це робота з 
учнями та батьками, учителями та вихователями, яка має виняткове значення і вносить 
істотний внесок у підвищення ефективності освіти
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НАГОРОДЖЕННЯ  ПРИЗЕРІВ

На свято були запрошені поваж-
ні гості: Кащук В.П. – Хустський 
міський голова, Ерфан В.І. – 

секретар Хустської міської ради, Мо-
чарник В.В. – начальник управління 
освіти, релігій та у справах національ-
ностей, Квик В.О. – голова міського 
профспілкового комітету працівників 
освіти, спеціалісти управління освіти 
та працівники міського методичного 
комітету. 

Ведучі свята розповіли, що 
2014/2015 навчального року у місь-
ких олімпіадах взяло участь 585 
школярів різного віку, 256 стали пе-
реможцями і призерами. У ІІІ (облас-
ному) етапі Всеукраїнських олімпіад 
з 18 базових дисциплін взяли участь 
106 учнів. З них 56 учнів (52,8%) ста-
ли переможцями та призерами. 

Високих результатів серед загаль-
ноосвітніх навчальних закладів дося-
гли:

– гімназія-інтернат – 22 призерів;
– спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 

– 12 призерів;
– загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

№2 – 6 призерів;
– спеціалізова-

на школа І-ІІІ ст. 
№1 ім. А. Воло-
шина – 6 призе-
рів;

– спеціалізова-
на школа І-ІІІ ст. 
№6 – 4 призерів;

– загальноос-
вітня школа І-ІІІ 
ст. №4 – 3 призе-
рів;

– загальноосвітня школа І-ІІ ст. – 2 
призерів;

– загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 
5 – 1 призер.

Із вітальним словом до присутніх 
у залі звернувся Хустський міський 
голова Володимир Павлович Кащук. 
Він подякував учням за показані ви-
сокі знання, за наполегливість та 
вручив дипломи переможцям IV ета-
пу Всеукраїнських олімпіад – Кикині 
Ангеліні, яка здобула диплом ІІ сту-
пеня на олімпіаді з географії (на ІІІ 
етапі Ангеліна здобула 4 дипломи: 
з географії, історії, економіки та ма-
тематики); Дель Солю Арсену, який 
здобув диплом ІІІ ступеня на олімпі-

аді з французької мови. Дипломами 
І ступеня ІІІ етапу Всеукраїнських 
олімпіад мер нагородив 6 учнів, а та-
кож вручив їм цінні подарунки, а їхнім 
батькам – подяки.

Зі словами 
вдячності за ва-
гомі здобутки 
учнів-олімпійців 
звернувся до при-
сутніх начальник 
управління освіти 
Мочарник Василь 
Васильович: «Що-
року учні міста 
стають перемож-
цями обласного 

та всеукраїнського етапів предмет-
них олімпіад та забезпечують освіті 
Хуста чільне місце в інтелектуальній 
трійці Закарпатської області. За це 
висловлюю велике спасибі вам, ва-
шим наставникам та батькам, які за-
безпечують вам всебічну підтримку». 
Побажавши подальших звершень та 
успіхів, нагородив дипломами ІІ та ІІІ 
ступеня 35 учнів-переможців учнів-
ських олімпіад з базових дисциплін, 
вручив цінні подарунки та подяки їх-
нім батькам.

Завідувач міського методичного 
кабінету Луканець Світлана Іванівна 
привітала присутніх у залі мам з при-
йдешнім Міжнародним днем матері, 

подякувала усім батькам за ту під-
тримку, якою вони наділяють своїх 
талановитих дітей. Зауважила, що в 
ІІ (обласному) Всеукраїнському кон-
курсі-захисті науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Хустської філії 
МАН цьогоріч взяли участь шестеро 
учнів Хустського центру науково-тех-
нічної творчості учнівської молоді, 
п’ятеро з них стали переможцями. Їм 
вона вручила дипломи та подарунки, 
а їхнім батькам – подяки.

Звертаючись зі словами подяки до 
педагогів, голова міської профспілки 
Квик Володимир Онуфрійович зачи-
тав наказ управління освіти, згідно з 
яким учителів, які підготували призе-
рів олімпіад та конкурсів, премійова-
но, та вручив подяки.

Концертні номери для свята підго-
тували колективи та виконавці з Хуст-
ської гімназії-інтернату, Хустської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 та вихованців 
старшої групи ДНЗ № 1 «Малятко» 
(керівник Бідюк О.Й.).

ВСЕУКРАЇНСЬКІ УЧНІВСЬКІ ОЛІМПІАДИ

9 травня у рамках відзначення 925 річниці з дня заснування міста Хуст в актовій залі Хустської 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 відбулося свято нагородження призерів Всеукраїнських олімпіад та конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН «Усі свої здобутки й перемоги, наш старовин-
ний Хусте, присвячуєм тобі».

48 учнів-призерів, їхні батьки та 37 педагогів стали учасниками цього урочистого дійства

Нещодавно у Кошелівській ЗОШ 
І-ІІ ст. Хустського району прой-
шов семінар учителів матема-

тики «Фестиваль методичних ідей». 
Тема семінару актуальна, особливо 
у наш час, коли суспільство потре-
бує розумних і компетентних людей.

Урок – це дзеркало загальної і 
педагогічної культури вчителя, міри-
ло його інтелектуального багатства, 
показник його світогляду, ерудиції. 
Навчити учнів розв’язувати задачі – 
одна з найважливіших педагогічних 
проблем. Тому не останню роль у 
цьому процесі відіграє педагогічна 
майстерність та використання ме-
тодичних ідей на уроках.

Відкрили семінар Тарас Тягур, 
методист районного методичного 
кабінету, та Марина Шеверя, голова районного ме-
тодичного об’єднання вчителів математики, які при-
вітали учасників семінару та побажали їм плідної 
роботи. Ознайомивши присутніх із планом роботи, 
Тарас Мирославович запросив до слова директора 
школи Данилець Г.П., яка презентувала присутнім 
склад педагогічного та учнівського колективу, роз-
повіла про систему роботи школи.

Наталія Дідич, керівник методоб’єднання вчите-
лів природничо-математичного циклу Кошелівської 
ЗОШ І-ІІ ст., у формі презентації ознайомила при-
сутніх із основними здобутками своїх вихованців, 
результатами участі учнів школи у Міжнародному 
математичному конкурсі «Кенгуру», проблемами у 
роботі педагогів.

Семінар проходив у властивій математикам 
дружній обстановці. Квітуча і щедра Хустщина вра-

зила гостей не тільки ма-
льовничими краєвидами, 
а й творчими і мудрими 
педагогами.

Людмила Рогалевич, 
творчий вчитель Рокосів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст., поділи-
лася своїми педагогічни-
ми знахідками, відмітила 

результативність 
проведення уро-
ків з використан-
ням інновацій-
них технологій.

Олена Мак-
сим, учитель Бе-
резівської ЗОШ 
І-ІІІ ст., підтвер-
джуючи актуальність теми семінару, наголосила, що 
на уроці математики потрібно створювати всі умови 
для розвитку в учнів творчих здібностей, особистих 
якостей, об’єктивно оцінювати роль знань і бачити 
їх застосування на практиці.

Наталія Нодянош, учитель Драгівської ЗОШ І-ІІІ 
ст., працює над проблемою «Компетентнісний підхід 
до навчання учнів на уроках математики». У своєму 

виступі вчитель зазначила, що значну 
увагу приділяє роботі з обдарованими 
дітьми, а першочергово – забезпечен-
ню індивідуального зростання кожного 

школяра.
Світлана Друзд, учитель Олександрівської ЗОШ 

І-ІІІ ст., ознайомила колег зі своїм портфоліо, на-
голосила на тому, що сучасна освіта повинна бути 
якісною, а кожен учень має почуватися в школі 
комфортно.

Михайло Пригара, учитель Нижньоселищенської 
ЗОШ І-ІІІ ст., працює над проблемою «Розвиток 
творчих здібностей учнів на уроках математики». 

Михайло Юрійович зазначив, що 
розвиток творчих здібностей учнів 
стимулює сміливість думки і впевне-
ність учнів у тому, що вони розв’яжуть 
кожну задачу. Вчитель також поділився 
особливостями проходження курсової 
перепідготовки у цьому навчальному 
році.

У ході роботи семінару розглянуто 
особливості проведення ДПА у 9 та 11 
класах, прийнято відповідні рішення.

На завершення семінару на адре-
су всіх учасників прозвучали слова 
вдячності за роботу та побажання усім 

творчих злетів, наснаги в роботі і професійного 
зростання.

Саме такі зустрічі є поштовхом до творчості, ро-
зуміння важливості учительської праці та обрання 
вірних освітніх орієнтирів.

Наталія Дідич, 
учитель математики

Кошелівської ЗОШ І-ІІ ст.
Хустського району

ОБМІН ДОСВІДОМ

Фестиваль  методичних  ідей
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ВИКОРИСТАННЯ  ІКТ  У  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ  ПРОЦЕСІ

За доброю традицією, що склалася в Мука-
чівському районі, у квітневі дні серед учнів 
4 класу проводиться розважально-інтелек-

туальний конкурс «Найерудованіший четверто-
класник». Цей конкурс з нетерпінням очікують і 
учні, і вчителі, бо він встиг стати дуже популярним 

у школах Мукачівщини. Така цікава нетрадицій-
на форма стимулювання активності молодших 
школярів в опануванні нових знань, умінь і нави-
чок дозволяє якнайкраще забезпечити повне та 
всебічне розкриття їхніх потенційних можливос-
тей у молодшому шкільному віці. До організації 
конкурсу відділ освіти підходить надзвичайно 
відповідально, адже саме молодший шкільний вік 
є одним з найсприятливіших періодів розвитку ін-
телектуальних здібностей дитини, а ранній прояв 
здібностей учнів найбільш ефективно забезпечує 
їх подальший розвиток. Інструктивно-методичний 

та організаційний супровід конкурсу здійснюва-
ли Хайнас В.М., методист РМК та Гутник Ю.Ю., 
директор Верхньовизницької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Цього року конкурс «Найерудованіший чет-
вертокласник – 2015» відбувся наприкінці квітня 
на базі Верхньовизницької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Усього в конкурсі взяло участь 37 учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів Му-
качівщини. Проводив турнір В.М. Хайнас, 
методист РМК, а підбити підсумки 
конкурсу допомогло компетентне 
журі у складі: Тулюк О.І., методист 
РМК, Бузинник М.М., методист 
РМК, Нагайко О.Г., завідувач ПМПК, 
Гарагонич Н.В., голова районного 
методичного об’єднання вчителів 
початкових класів. Ця інтелектуаль-
на гра наочно продемонструвала і 
учням, і педагогам ту просту істину, 
що знання мають постійно розвива-
тися в процесі їхнього практичного 
застосування і тим самим розви-
вати мислення учня. Змагання, що 
проходило в декілька етапів, дало 

можливість кожному учню проявити свої 
знання у різноманітних галузях. 

За результатами змагань переможцями 
стали:

І місце – Мирослав Масалов, учень 
Кольчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів (учитель –  
Куруц О.І.);

ІІ місце – Руслан Русин, учень Макарівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів (учитель – Гардубей М.В.);

ІІІ місце – Юліанна Добош, учениця Чинадіїв-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів (учитель – Осовська В.Й.).

Призерів нагороджено грамотами відділу 

освіти.
Колектив Верхньовизницької ЗОШ І-ІІІ ступе-

нів на чолі з директором школи Гутником Ю.Ю. 
створив прекрасну доброзичливу атмосферу, 
котра допомогла створити святковий настрій всім 
учасникам турніру. Додали гарних і приємних вра-
жень організаторам, учасникам та гостям конкурсу 
яскраві виступи учнів Верхньовизницької школи.

Завдання кожного вчителя початкових класів 

полягає в тому, щоб спонукати учня до інтелекту-
альної праці, в основі якої лежить цікавий творчий 
задум. Адже саме поєднання інтелектуальних зу-
силь у цікавій формі є умовою духовного загарту-
вання молодого покоління, засобом формування 
його готовності до продуктивної праці.

НАЙЕРУДОВАНІШИЙ  ЧЕТВЕРТОКЛАСНИК  —  2015

На базі Червенівського ДНЗ 
проведено районний семінар-
практикум вихователів старших 

груп дошкільних навчальних закладів 
Мукачівського району «Використання 
ІКТ у навчально-виховному процесі 
ДНЗ». Інструктивно-методичний супро-

від семінару-практикуму здійснювали 
Зварич В.Ю., методист РМК, Йовбак 
О.І., завідувач Червенівського ДНЗ, 
Кочерган Т.А., голова районного мето-
дичного об’єднання вихователів стар-
ших груп. Проведення семінару мало 
на меті продовжувати удосконалювати 
педагогічну компетентність у сфері 
інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ); підвищувати інформаційну 
культуру; сприяти підвищенню рівня 
мотивації до оволодіння ІКТ.

Насичений день розпочався з озна-
йомлення з планом роботи семінару-
практикуму, який передбачав відвід-
ування інтегрованого заняття з пізна-
вального розвитку дітей у старшій групі. 
Надзвичайно цікаве заняття «Космічна 
подорож» провела Решетар Марина 
Іванівна, вихователь Червенівського 
ДНЗ. Заняття викликало особливе за-
цікавлення у дітей, і у гостей закладу, 
адже логіко-математичні здібності ви-
хованців Марина Іванівна розвивала 

шляхом використання 
інноваційних педагогіч-
них технологій. Основні 
уявлення про Всесвіт 
та числа натурально-
го ряду формувалися 
за допомогою чудових 
декорацій усіх дев’яти 
планет Сонячної сис-
теми, виготовлених з 
пап’є-маше та тканини, 
мультимедійної презен-
тації та розвиваючої 
комп’ютерної програми 
для дітей дошкільного 
віку. На цьому занятті було чому по-
вчитися усім, оскільки вихователь про-
демонструвала володіння методикою 
роботи з дітьми старшого дошкільного 
віку на високому рівні.

Про системність та безперервність 
підвищення фахової майстерності пе-
дагогів Червенівського ДНЗ свідчить 

методичний кабінет, обладнаний по 
сучасному. Тут створені всі необхідні 
умови для роботи та постійного роз-
витку педагогів, зберігається картотека 
методичних розробок усіх видів діяль-

ності педагога у дошкільному закладі. 
Особливо вразила учасників семінару 
створена на основі використання 
інформаційно-комунікаційних техно-
логій виставка творчої лабораторії 
педагогічних працівників закладу, яку 
представила Йовбак Оксана Іллівна, 
завідувач Червенівського ДНЗ. Про 
результативність цієї роботи свідчать 

не тільки знання, уміння та навички 
вихованців, а й їхні творчі роботи, які 
гості закладу змогли побачити відвіда-
вши виставку дитячих робіт «Квітень 
крокує по планеті Земля».

Творчі здібності ви-
хованців надзвичайно 
яскраво проявилися і в 
художній самодіяльності. 
Музично-театралізована 
вистава «Земля – наш 
рідний дім», яку разом з 
вихованцями садочка під-
готували та провели Ко-
черган Тетяна Анатолівна, 
керівник гуртка «Казка-
рик», і Лешко Марина 
Володимирівна, музич-
ний керівник, викликали 
бурхливі оплески глядачів 
та їхнє щире захоплення 
проведеною роботою. 
Переглянувши виставу, 
учасники семінару змогли 

побачити також і особливості застосу-
вання ІКТ у процесі розвитку творчих 
здібностей дошкільнят та організації 
дитячої художньої самодіяльності.

Досвідом роботи Червенівського 
дошкільного навчального закладу 
поділилася Йовбак О.І., завідувач 
Червенівського ДНЗ. Про викорис-
тання інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) в освітній діяльності 
ДНЗ розповіла Стрижак Валентина 
Василівна, вихователь Червенівсько-
го ДНЗ, презентувавши учасникам 
семінару особливості роботи щодо 
ведення документації вихователів з 
використанням ІК-технологій.

Під час практичної частини роботи 
семінару вихователі мали можливість 
випробувати на практиці різні методи 
роботи з використання ІКТ, адже для 
педагога краще не тільки почути чи 
навіть сто разів побачити, а один раз 
спробувати, застосувати, використати.

Майстер-клас «Створення муль-
тимедійної презентації для занять з 
логіко-математичного розвитку дітей 
дошкільного віку» провела Кочерган 
Т.А., вихователь-методист Червенів-
ського ДНЗ, яка поділилася своїми 
секретами успішного використання ІКТ 
у своїй діяльності. Поповнити свої те-
оретичні знання, вдосконалити вміння 
та виробити окремі навички викорис-
тання інформаційно-комунікаційних 
технологій допоміг учасникам семінару 
педагогічний тренінг «Мандрівка ІКТ-
країною», який провели Зварич В.Ю., 
методист РМК, та Кочерган Т.А., голова 
районного методичного об’єднання ви-
хователів старших груп.

Проведення семінару-практикуму 
вкотре довело, що це одна з найефек-
тивніших форм роботи з педагогічною 
громадськістю, що дозволяє підтри-
мувати у вихователів дух творчості, 
прагнення до пошуку, збагачує педа-
гогічними знахідками.

На сучасному етапі вже 
ні в кого не викликає сумні-
ву те, що впровадження в 
освітній процес інформацій-
но-комунікаційних технологій 
сприяє підвищенню його якос-
ті. За короткий час вони ста-
ли невід’ємною складовою 
навчально-виховного процесу 
закладів освіти усіх освітніх 
рівнів, а відтак кожен педагог 
повинен володіти ними, віль-
но використовуючи у своїй 
діяльності
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«Зробимо Україну чистою! – 2015» – це частина 
міжнародного проекту «LETS DO IT, WORLD», який 
об’єднав 112 країн світу для того, щоб піклуватися про 
екологію нашої планети. Це щорічна одноденна все-
українська акція з прибирання та благоустрою засмі-
чених зелених зон та місць громадського відпочинку.

Сотні тисяч волонтерів об’єднали свої зусилля за-
ради спільної мети – глобального прибирання країни 
від сміття та збільшення відповідальності українців за 
навколишнє середовище.

До цієї акції долучилися й юннати Закарпатського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді, які підготували для ужгородців показ дивного 
одягу. Педагоги разом з дітьми сподіваються, що, 
побачивши ці моделі, мешканці міста замисляться 
над такою важливою проблемою нашого міста, як 
засміченість. 

Всі ми знаємо, що поліетиленові пакети, ПЕТпляшки 
та одноразовий посуд можуть пролежати у землі 500 
років і не перегнити. Нам усім необхідно замислитися 
над тим, яку природу, який навколишній світ ми зали-
шаємо нашим нащадкам. Учасникам запропонували 
поміркувати, чи не доведеться нашим дітям через 
років 100 ходити засміченими вулицями,  одяг шити не 
з якісної тканини, а саме такий, який всі побачили – із 
побутових відходів.

Під час акції проходив майстер-клас, на якому 
кожен бажаючий міг подивитися, що можна зробити 
власноруч із ПЕТпляшок, а готові вироби із побутових 
відходів можна було побачити на виставці, яку підго-
тували гуртківці ЗОЕНЦ. 

Піснями і віршами діти вітали учасників акції – во-
лонтерів, які повернулися з локації, де прибирали 
сміття. А юні ужгородці віком від 2 до 16 років завер-
шили акцію малюнком на асфальті «Чистий Ужгород».

А. Самойлова,
завідувач відділу екології

та природоохоронної роботи ЗОЕНЦ

В обласному центрі Закарпаття проходи-
ли традиційні щорічні обласні змагання 
«Закарпатська Весна – 2015» – чемпі-

онат області на коротких та скорочених дис-
танціях зі спортивного орієнтування. 

Загалом у заході взяли участь 116 учасників, 
які представили 12 команд у різних вікових 
категоріях: Кам’яницької ЗОШ (СК Кам’яниця), 
ПАДІЮН Пригодницького клубу «Lynx», Хуст-
ської та Іршавської райСЮТур, Рокосівської 
ЗОШ, Ужгородської ЗОШ №20, Перечинської 
ЗОШ-інтернату, м. Ужгорода (КСО Максимум), 
НВК «УжЕЛ» м. Ужгорода, Мукачівський клуб 
«Товариш», команда «Смайлик» м. Ужгорода 
та «Непереможні» з с. Сторожниці.

Вже багато років поспіль з метою популя-
ризації здорового способу життя серед учнів 
краю Закарпатський центр туризму у співпраці 
з управлінням молоді та спорту проводить 
чималу кількість заходів. 

Перший день змагань проходив у лісовому 
масиві «Доманинці». Орієнтувальники змага-
лися на скорочених дистанціях. 

Серед наймолодших учасників до 10 років 
переможцями стали Калчева Людмила з Мука-
чева та Вішколц Валентин-Крістіан з Ужгорода. 
У категорії до 12 років переможцями стали Це-
пурдей Катерина з Мукачева та Балог Артем 
(команда «Непереможні»). Серед юнаків пере-
міг учень УСЗОШ №2 Василина Андрій з КСО 
«Максимум» та Дьякова Анна з Іршавської 
станції юних туристів. У юніорському класі від-
значилися учениця Ужгородської ЗОШ №4 зі 
словацькою мовою навчання Гуснай Вероніка 
та мукачівець Сватко Артур з СК «Товариш». 
В основній групі до 35 років рівних не було 
Касьянову Олександру та Расчупкіній Ніні (СК 
«Товариш», Мукачево). Цікава боротьба від-
бувалася у ветеранських групах після 35 років, 

де переможцями стала сім’я Лозицьких Андрія 
та Світлани з Мукачева. У ветеранському класі 
після 55 років кращим виявився Давиденко 
Сергій (команда «Ужгородські аСи»).

Другого дня змагань орієнтувальники по-
змагатися на коротких дистанціях перемісти-
лися до лісового масиву г. «Таршина», район 
Галагури, що поблизу пограничної застави. 

Серед наймолодших учасників до 10 років 
переможцями стали Сватко Каріна з Мукачева 
та Кононов Денис з Ужгорода (КСО «Макси-
мум»). До 12 років переможцями стали Ло-
зицька Дарина з Мукачева та Лелітка Михайло 
з Іршавського району. Серед юнаків переміг 
учень УСЗОШ №2 Василина Андрій та учениця 
Ужгородської ЗОШ №3 Морозова Дар’я (пред-
ставники КСО «Максимум»). В юніорському 
класі відзначилися учениця Кам’янецької ЗОШ 
Бобер Крістіна та Захаров Євген з пригодниць-
кого клубу Лінкс. В основній групі до 35 років 
перше місце завоював Французов Владислав 
з Мукачева, а серед жінок перемогу виборола 
Калинич Вікторія з ОДЮСШ Інвалідів. У групі 
після 35 років перемогу святкували мукачівці: 
Гришко Людмила та Французов Ігор – пред-
ставники СК «Товариш», а у класі після 55 
років кращим виявився Давиденко Сергій 
(команда «Ужгородські аСи» та Пачей Наталія 
– представниця Хустської райСЮТур.

Висловлюємо подяку Управлінню молоді 
і спорту Закарпатської облдержадміністрації 
за порозуміння та підтримку в розвитку нео-
лімпійських видів спорту у нашому краї. 

Команда Закарпатської області буде брати 
участь у чемпіонаті України серед юнаків, юні-
орів, дорослих зі спортивного орієнтування в 
місті Києві з 23 по 26 квітня. 

Бажаємо вдалого виступу юним орієнту-
вальникам.

Оргкомітет змагань

Зробимо  Україну  чистою

ОБЛАСНІ  ЗМАГАННЯ
«ЗАКАРПАТСЬКА  ВЕСНА  —  2015»

Вже кілька років поспіль доброю традицією 
стало проведення в м. Мукачеві інтелекту-
альної олімпіади серед старших дошкіль-

ників. 19 травня на базі дошкільного навчального 
закладу № 5 відбулася чергова інтелектуальна 
гра. Її учасниками стали вихованці старших груп з 

23 дошкільних закладів та 2 навчально-виховних 
комплексів – «Гармонія» і «Первоцвіт».

Змагаючись, діти виконували різноманітні за-
вдання у малюнковій тестовій формі, спрямовані 
на визначення у дошкільнят:

– рівня розвитку логічного мислення;
– рівня розвитку уваги і кмітливості;
– сформованості уміння співвідносити кількість 

предметів з відповідною цифрою;
– знань про навколишній світ і світ природи;
– вмінь у здійсненні звукового аналізу слів;
– вмінь у виконанні графічного диктанту, орі-

єнтуванні на аркуші паперу.
За максимальною кількістю балів журі визна-

чило цьогорічних переможців інтелектуальної 
олімпіади, серед яких: 

– Шебела Софія, вихованка ДНЗ № 30 (1-е 
місце);

– Рунов Артем, вихованець ДНЗ № 34 
(1-е місце);

– Барчій Валерія, вихованка ДНЗ № 41 
(1-е місце);

– Гарапко Ольга, вихованка ДНЗ № 7 
(2-е місце);

– Кабацій Андріана, вихованка ДНЗ № 16 
(2-е місце);

– Буштин Віталій, вихованець ДНЗ № 33 
(3-е місце);

– Жиган Ростислав, вихованець НВК «Гармо-
нія» (3-е місце);

– Лайс Антон, вихованець НВК «Первоцвіт» 
(3-е місце).

Адміністрація та педагогічний колектив ДНЗ 
№ 5 спільними зусиллями підготували справжнє 
свято для учасників олімпіади – спортивно-му-
зичну розвагу «Мандруємо з Джеком-Горобцем».

Інтелектуальні  ігри  дошкільнят



 

(
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МНС РЕКОМЕНДУЄ...

Попереду довгоочікуване тепло 
і канікули, тому більшу частину 
свого вільного часу діти про-

водитимуть на свіжому повітрі. Щоб 
відпочинок залишив приємні враження 
і спогади, а неприємності не затьмари-
ли три літніх місяці, варто заздалегідь 
подумати, про які правила безпеки 
необхідно нагадати дітям: 

1. Не все, що привабливо виглядає, 
є їстівним. 

Літо – найбільш відповідний час, щоб 
разом з дітьми вивчити назви рослин, 
ягід і плодів. На допомогу прийдуть 
енциклопедії, інформація з інтернету 
і ваші власні знання. Якщо у вас 
є сад, постарайтеся, щоб у ньому 
не росло нічого отруйного: малюки 
можуть просто забути, що красиві 
оранжево-червоні ягоди конвалії або 
бузину ні в якому разі їсти не можна. 
Тому краще, якщо їх просто не буде 
на ділянці. У будь-якому випадку 
встановіть правило: нічого незна-
йомого до рота не брати. 

2. Обережніше з комахами. 
Окрім ботаніки, влітку наочно 

можна вивчати й зоологію. Поясніть 
дитині, чому не треба розмахувати 
руками, якщо поруч літає оса. Чому 
краще не користуватися милом або 
дитячою косметикою з сильними аро-
матами, щоб не заманювати комах со-
лодкими запахами. Що зробити, якщо 
все-таки вкусила бджола. Для захисту 
від небезпечних комах виберіть репе-
лент з натуральними компонентами, 
дозволений для дітей, і наносьте його 
самостійно у відповідності з інструкцією. 

3. Захищатися від сонця. 
Варто якомога раніше ознайомити 

дитину із сонцезахисним кремом і по-
яснити, для чого і як часто ним можна 
користуватися. І навіть, з урахуванням 
нанесеного крему, потрібно не забувати 
про головний убір, а також про те, що 
необхідно чергувати перебування на 
сонці з іграми у затінку. Розкажіть про 
період найбільш активного сонця (з 11 
до 15-16 год.) і поясніть, що у цей час 
ліпше не зловживати перебуванням на 
відкритому сонці. 

4. Купатися під наглядом дорослого. 

Навіть якщо дитина добре плаває 
або одягнена в спеціальні нарукавники, 
жилет і коло, обов’язково будьте поруч 
уважним спостерігачем і не випускайте 
її з виду. Так ви зможете бачити, що 
дитина плаває в спеціально відведе-
ному, неглибокому місці і контролювати 
небезпечні ігри, якими діти можуть за-
хоплюватися у воді. 

5. Надягати захисне спорядження. 
Придбання велосипеда, роликів або 

скейтборда повинно супроводжуватися 
купівлею шолома та іншого споряджен-
ня для захисту від травм. А його ви-
користання нехай стане обов’язковим 

правилом.
6. Вибирати безпечні ігрові майдан-

чики. 
Перш ніж посадити дитину на гойдал-

ку, дорослому необхідно переконатися, 
що кріплення міцні, а сидіння гладке. 
Атракціони в парках необхідно виби-
рати у відповідності з рекомендованим 
правилами віком. Потрібно нагадувати 
дітям про безпечну поведінку під час 
катання. Якщо дитина вирішила постри-
бати на батуті, то дорослому потрібно 
перебувати поруч і не дозволяти пере-
кидатися або стрибати кільком дітям на 
батуті одночасно. Також треба пояснити 
дитині, що на сонці металеві частини 
ігрових конструкцій можуть сильно на-
гріватися і, перш ніж з’їжджати з гірки, 
потрібно переконатися, що її поверхня 
не гаряча.

7. Мити руки перед їдою. Не вживати 
немитими овочі, фрукти та ягоди. 

Щоб уникнути інфекцій і «хвороб не-
митих рук», влітку необхідно частіше 

нагадувати дітям про прості правила 
гігієни, а також мати з собою вологі сер-
ветки на випадок, якщо поруч не буде 
води. Також влітку потрібно ретельно 
стежити за продуктами, що швидко 
псуються, і не зберігати їх при кімнатній 
температурі. 

8. Одягатися у відповідності з погод-
ними умовами. 

Якщо надворі спека, то варто ви-
бирати одяг з натуральних тканин – 
«дихаючий» і вільний. Поясніть дитині, 
чому в ліс краще одягати речі з довгими 
рукавами, штани і закрите взуття та як 
це може захистити від укусів комах. 

Зверніть увагу на те, як одягнена 
дитина, яка грається на дитячому 
майданчику: небезпечними еле-
ментами одягу вважаються тасьми 
на футболках і сукнях, а особливо 
шнурки, продіті в капюшони, так як 
вони можуть зачепитися за ігрове 
обладнання. 

9. Під час грози і блискавки знайти 
безпечне укриття. 

Навіть якщо дитина не боїться 
гучних звуків, а вигляд блискавки 
здається їй привабливим, слід чітко 
пояснити, яку небезпеку таїть вона 

для людей на відкритому просторі, 
чому необхідно перечекати негоду в 
закритому приміщенні подалі від вікон 
та дверей. 

10. Пити достатньо води. 
Добре, якщо у дитини є свій рюкзак, 

а в ньому – пляшка з водою, яку можна 
час від часу наповнювати. При активних 
іграх потрібно нагадувати про пиття 
кожні 15-20 хвилин. Бажано, щоб вихо-
дячи з дому з дітьми, батьки тримали в 
сумці стандартний набір: вода, сонцеза-
хисний крем, міні-аптечка, головний убір 
і їжу, яка швидко не псується (сушки, 
печиво без крему та ін.). Так, маючи під 
рукою предмети першої необхідності, 
дорослі і діти зможуть розслабитися і 
отримувати задоволення від найбільш 
активного і сонячного часу року.

Н.В. Груник,
методист обласного

методичного кабінету НМЦ ЦЗ
та  БЖД Закарпатської області
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14 травня проведено обласний конкурс екскурсоводів 
шкільних музеїв закладів освіти, в яких зосереджуються 
матеріали всієї пошуково-дослідницької роботи школярів та 
проведення їх на базі екскурсійно-просвітницької роботи, а 
саме: до Міжнародного дня музеїв, 70-річчя звільнення укра-
їнських земель від окупації та Перемоги у Другій світовій війні, 
70-річчя від дня створення Закарпатського краєзнавчого 
музею.

Конкурс проводили відділ науково-методичної роботи та 
Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту 
учнівської молоді.

Переможцями 5-го обласного конкурсу-презентації екс-
курсоводів шкільних музеїв Закарпаття стали:

І місце посіли:
– музей бойо-

вої слави ЗОШ І-ІІІ 
ст. с. Люта Вели-
коберезнянського 
району (керівник 
С.Ю. Яцьків; учні-
екскурсоводи – 
Довганич Вікторія, 
Лешко Діана);

– музей «Пер-
л и н и  р і д н о г о 
села» ЗОШ І-ІІІ 
ст. с. Нижнє Се-

лище Хустського 
району (керівник 
О.В. Драгуська; 
учні-екскурсоводи 
– Гелебан Степан, 
Пацкан Миросла-
ва).

2 місце посіли:
– Чорнопотіць-

кий народний істо-
рико-краєзнавчий 
музей Іршавського 
району (керівник 
Ю. Фегер, Л. Мо-
роз; учні – Котубей Ангеліна, Котубей Анастасія);

– історичний музей Хустської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. А. Воло-
шина (керівник О.Ю. Алексик; учні – Баняс Наталія, Ціпкал 
Анастасія).

3 місце посіли:
– літературна музейна кімната В.С. Гренджі-Донського 

м. Ужгород (керівник І.В. Матіола); учні – Марухлинич Вікторія, 
Снарська Андріана);

– краєзнавчий музей ЗОШ І-ІІІ ст. с. Олешник Виногра-
дівського району (керівник Н.С. Товт, учні – Макара Віталя, 
Любка Наталія).

Вихованці показали високий рівень підготовки та отримали 
багато позитивних вражень від участі в конкурсі.

Обласний конкурс екскурсоводів шкільних музеїв

ЛІТО  З  ДІТЬМИ:  10  правил  безпеки


