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О. Духнович

ГАЗЕТА  ДЛЯ  ВСІХ  І  В  КОЖНУ  СІМ’Ю

№ 16 (239)                                30 жовтня 2015 року

З 20 до 22 жовтня у Київському 
Палаці дітей та юнацтва про-
ходив Сьомий міжнародний 

форум «Інноватика в сучасній осві-
ті», де свої здобутки та досягнення 
презентували навчальні заклади 

різних рівнів із усіх регіонів країни, 
наукові установи, методичні цен-
три, регіональні органи управління 
освітою, видавництва, міжнародні 
наукові установи, представництва, 
що забезпечують галузь освіти за-
собами навчання.

Відкривав освітянський форум 
Василь Кремень, президент На-
ціональної академії педагогічних 

наук України, академік НАН України 
і НАПН України, який наголосив, 

що інноваційний 
розвиток освіти 
має стати під-
ґ р у н т я м  д л я 
реформування 
інших сфер сус-
пільно-економіч-
ної діяльності. 
Побажав учас-
никам успіхів та 
творчих звер-
шень на освітян-
ській ниві. 

Наталія Вят-
кіна зачитала 
учасникам лист-

вітання від Міністра освіти і на-
уки України Сергія Квіта. Наталія 
Борисівна, директор Інституту 
модернізації змісту освіти МОН 
України, відзначила, що освітяни 
України, усвідомлюючи необхід-
ність змін, успішно працюють над 
впровадженням нових державних 
освітніх стандартів, вирішують за-
вдання апробації та впровадження 

інноваційних педагогічних систем 
з використанням інформаційних 
технологій, системної модернізації 
змісту освіти та її управління відпо-
відно до вимог євроінтеграції. 

Науково-педагогічні працівники 
Закарпатського інституту післяди-
пломної педагогічної освіти пред-
ставили напрацювання з дослідно-
експериментальної та проектної 

роботи закладу, науково-методичні 
розробки, навчально-методичну 
літературу, творчі розробки. 

Під час форуму зацікавленість 
учасників викликали освітні про-
екти «Культура добросусідства» та 
«Європа в школі – 2». 

У рамках освітянського форуму 
21 жовтня відбулася наукова кон-
ференція Закарпатського ІППО 
«Науково-методичне забезпечення 
дослідно-експериментальної робо-
ти в навчально-виховних закладах 
Закарпатської області в контексті 
євроінтеграційного розвитку». 

За підсумками Сьомого між-
народного форуму «Інноватика в 

сучасній освіті» За-
карпатський інсти-
тут післядипломної 
педагогічної освіти 
та Берегівська фі-
лія Закарпатського 
ІППО нагороджені 
Золотими медаля-
ми у номінаціях «Ін-
новації у підвищенні 
професійної компе-
тентності педагога» 
та «Інновації у роз-
витку науково-до-
слідної співпраці з 

міжнародними науковими спільно-
тами, установами та закордонними 
закладами освіти».

ЗДОБУТКИ  ОСВІТЯН  ЗАКАРПАТТЯ

Мета конференції: визначення особливос-
тей євроінтеграційного розвитку післяди-
пломної педагогічної освіти, інноваційних 

процесів в освітньому просторі, проблем духо-
вного розвитку особистості в умовах глобалізації.

Відбулася робота секцій за наступними на-
прямами: 

- освіта як чинник формування громадянського 
суспільства;

- психолого-педагогічний супровід професійно-
го та особистісного зростання педагога в сучасних 
умовах;

- генеза управлінської освітньої діяльності в 
контексті євроінтеграційних процесів;

- академічна мобільність та інноваційні процеси 
в умовах європейського освітнього простору;

- філософія виховання та духовний розвиток 
особистості у глобалізованому світі;

- інформатизація як складова євроінтеграцій-

ного розвитку освіти; 
- науково-методична реалізація євроінтеграцій-

них викликів у мовно-літературній освіті;
- круглий стіл з проблем діяльності загально-

освітнього навчального закладу «Шкільна освіта в 
умовах суспільних трансформаційних процесів».

До програми конференції включено 249 до-

повідей та виступів провідних науковців нашої 
та сусідніх країн, з яких: 34 – доктори наук, 21 – 
професори і 104 – кандидати педагогічних наук.

На освітянському форумі висвітлювалися пи-
тання реформування системи післядипломної 
педагогічної освіти в Україні та її шлях до євроін-
теграції; інноваційно-гуманістичного спрямування 
післядипломної педагогічної освіти в контексті 

євроінтеграційної політики України; системи під-
вищення кваліфікації педагогічних працівників у 
Словаччині та Угорщині; організаційної культури 
закладів післядипломної педагогічної освіти Украї-
ни; цивілізаційних цінностей у навчально-виховній 
діяльності вчителя; післядипломної педагогічної 
освіти України в контексті реалізації стратегії 
ЮНЕСКО з підготовки педагогічних кадрів.

Урочисто відкрила захід Тетяна Палько, ди-
ректор Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, яка привітала гостей на те-
ренах гостинної Срібної Землі і наголосила, що 
на міжнародній конференції науково-педагогічні 
працівники обговорюватимуть перспективи по-
дальшого розвитку післядипломної педагогічної 
освіти, висвітлюватимуть актуальні освітні питан-
ня, розкриватимуть професійні підходи.

(Продовження на стор. 2)

МІЖНАРОДНА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ
НА  ЗАКАРПАТТІ

29 жовтня до Закарпатського інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти на 
дводенну Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Реалії та перспективи єв-
роінтеграційного розвитку післядиплом-
ної педагогічної освіти України» з’їхалися 
науковці Угорщини, Чехії, Польщі, Словач-
чини, США та України



(Продовження. Початок на стор. 1)

Тетяна Василівна поінформувала, що в науко-
во-практичній конференції заплановано роботу 
двох пленарних засідань, восьми секцій, круглих 
та дискусійних столів. Побажала учасникам 
плідної роботи, гарних вражень та творчого під-
несення.

Ганна Сопкова, т.в.о. директора департамен-
ту освіти і науки Закарпатської ОДА, співголова 
організаційного комітету Міжнародної науково-
практичної конференції, привітала всіх гостей і 
наголосила, що Закарпаття – найкраща область 

на Україні, де проживають найкращі люди. А про 
стан науки педагоги судитимуть після закінчення 
конференції.

Ганна Іванівна акцентувала увагу присутніх 
на проблемах, які турбують педагогічну громаду, 
зокрема, – це подальша доля ІППО, обирання 

громадськістю керівників загальноосвітніх на-
вчальних закладів та якісне навчання освітян 
упродовж життя (курси підвищення кваліфікації). 
Вона побажала присутнім успіхів, злагоди, твор-
чості.

Надзвичайно цінними були виступи колег-
науковців з Угорщини, Словаччини, Чехії та 
Польщі, які поділилися досвідом упровадження 

післядипломної освіти педагогів, наголосивши, 
що лише якісне навчання впродовж усього життя 
забезпечить викладання навчальних предметів 
на високому рівні. 

Заслуговує на увагу виступ Наталії Гончаренко, 
начальника відділу стратегії розвитку освіти ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» МОН Украї-
ни, к.п.н., яка презентувала педагогічній спільноті 
Дорожню карту МОН України «Реформи освіти 
і науки», акцентувавши увагу на добровільній 
сертифікації педагогів у незалежних установах 
сертифікації кожні 5 років, децентралізації та 
піднесення ролі роботодавців, імплементація за-
кону «Про вищу освіту» та прийнятті 3-х законів 
до кінця 2015 року: «Про освіту», «Про профе-
сійну освіту», «Про наукову та науково-технічну 
діяльність».

Робота освітянського форуму продовжилася у 
секційних засіданнях.

Партнерами проекту є громад-
ські організації «Центр євро-
пейської політики (Словаччина) 

та «Карпатія» (Україна), Генеральне 
консульство Словацької Республіки 
в Ужгороді, факультет комунікаційних 
технологій Ужгородського національ-
ного університету, Методико-педаго-
гічний центр (м.Братислава, Словач-
чина), Інститут етнології 
Словацької академії наук, 
Лінгвістична гімназія ім. 
Т.Шевченка (м.Ужгород), 
Євангелійська об’єднана 
школа (м.Пряшів, Словач-
чина), IMSA Knowledge Compani AS 
(Норвегія).

Проектом передбачено відобразити 
пам’ятки культури, історії, природи 
Східної Словаччини та Закарпаття 
із застосуванням новітніх інфор-
маційно-комунікаційних технологій 
(використанням 3D-моделей). Також 
передбачено навчання 20 учителів-
мультиплікаторів (10 – зі Східної 
Словаччини, 10 – із Закарпаття), які 
зможуть використовувати у навчаль-
ному процесі методи віртуальної і 
доповненої реальності та створювати 
віртуальні середовища, використову-
ючи підготовлені 3D-моделі пам’яток 
історії, культури, природи. З цією 
метою проведено 5 навчальних семі-
нарів для учителів-учасників проекту 
(3 – у Словаччині, 2 – у Закарпатті), 
на яких розглянуті питання історії, 
архітектури, релігії, традицій сусідніх 
регіонів, використання інформаційних 
технологій у навчальному процесі. 
Учасники проекту виготовляли робочі 
зошити, які міститять інформацію з 
даної тематики, призначену для ви-
користання її в навчально-виховному 
процесі.

У рамках вказаного проекту 15 
жовтня 2015 року в м.Кошице (Словач-
чина) проведено Міжнародну наукову 
конференцію «Інноваційні методи в 
освіти і галузі досліджень в 2015 році». 
Головною метою конференції було 
інформування широкої громадськості 
про українсько-словацький проект 

«Інноваційні методи в освіті для під-
тримки партнерства – InovEduc».

У роботі конференції взяли участь 
представники усіх партнерських ор-
ганізацій – виконавців проекту (80 
учасникі  в). Від Закарпатської області 
були запрошені керівники загально-
освітніх навчальних закладів, учителі 
яких є учасниками цього проекту 
(Лінгвістична гімназія ім. Т.Шевченка, 
НВК «Гармонія», ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№6 ім. Гренджі-Донського м.Ужгорода; 
Великоберезнянська та Перечинська 
гімназії, Ключарківська ЗОШ І-ІІ ступе-
нів Мукачівського району).

Програма конференції передбача-
ла дві частини: 

І. Інноваційні методи у навчанні 

для сприяння розвитку партнерських 
зв’язків.

ІІ. Інноваційні методи в галузі до-
сліджень.

З вітальними промовами до учас-
ників конференції звернулися Власта 
Кунова, проректор з питань науки 
і науково-дослідницької роботи та 
грантової політики Пан-європейського 
університету (м.Братислава, Словач-
чина) та почесний гість конференції 
– Ярослав Мойжиш, менеджер відді-
лу грантів Апарату Уряду Словацької 
Республіки. 

Із доповідями виступили Євген 
Ружіцький, доктор природничих 
наук, декан факультету інформати-
ки Пан-європейського університету 

м.Братислава (Словач-
чина); Каміл Сладек, ке-
рівник громадської орга-
нізації «За Європейську 
політику»; Любица Волян-
ська, доктор PhD, Інститут 

етнології Словацької академії наук; 
Дарина Вібохова, заступник дирек-
тора Методико-педагогічного центру 
м.Братислава; Мар’ян Токар, кандидат 
історичних наук, завідувач кафедри 
політології та державного управління 
ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет», голова громадського 
об’єднання «Карпатія»; Ян Лацко, 
доктор природничих наук, факультет 
інформатики Пан-європейського уні-
верситету м.Братислава (Словаччи-
на); Ігор Повхан, кандидат технічних 
наук, декан факультету комунікацій-
них технологій Ужгородського націо-
нального університету; Стейн В.Біе, 
професор, IMSA Knowledge Compani 
AS (Норвегія); Петро Фаркаш, профе-
сор, доктор наук, факультет інформа-
тики Пан-європейського університету 
м.Братислава (Словаччина).

З темою «Освіта без кордонів» 
виступив кандидат історичних наук, 
заступник директора з науково-дослід-
ної роботи та міжнародної діяльності 
Закарпатського інституту післяди-
пломної педагогічної освіти Михайло 
Басараб.

Від Закарпатського інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти в 
організації підготовки та роботі кон-
ференції взяли участь Оксана Іваць, 
доцент кафедри менеджменту та 
інноваційних технологій освіти (яка 
є й учасником проекту InovEduc) та 
Юрій Герцог, старший викладач цієї 
ж кафедри, який є експертом проекту 
від Закарпатської області.
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МІЖНАРОДНА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ
НА  ЗАКАРПАТТІ

СПІВПРАЦЯ  ЗІ  СЛОВАЦЬКИМИ  ПЕДАГОГАМИ

Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної осві-
ти підписано Угоду про партнерство з Пан-європейським універ-
ситетом (Paneurópska vysoká škola, м. Братислава, Словацька 
Республіка) з метою спільної реалізації проекту «Інноваційні ме-
тоди в освіті для підтримки партнерства – InovEduc» протягом 
2015 – 2017 років. Названий проект реалізується в рамках програми 
«SK08 Транскордонне співробітництво», яка фінансується Нор-
везьким фінансовим механізмом та урядом Словацької Республіки



На свято Покрови Пресвятої 
Богородиці, Дня захисника 
Вітчизни для поціновувачів 

солоспіву гостинно відчинив свої зали 
Закарпатський обласний художній 
музей ім. Й.Бокшая. Тут, де пред-
ставлені величні художні полотна, з 
яких на відстані часу промовляють 
до відвідувачів Ісус Христос, Пре-
чиста Діва Марія, оживають духовні 
провідники, біблійні історії (роботи 
закарпатських художників 20 – 40-х 
рр. ХХ століття – Й.Бокшая, 
А.Ерделі, Е.Контратовича), 
відбувся авторський концерт 
під назвою «Благослови душе 
моя Господа» Юстини Дідик – 
співачки, Лауреата обласних 
премій імені братів Євгена та 
Юрія Шерегіїв, імені Дезидерія Задо-
ра, солістки та репетитора з вокалу 
Закарпатської обласної державної 
філармонії, солістки хору блсвчм 
Теодора Ромжі Ужгородського кафе-
дрального Хресто-Воздвиженського 
собору.

Мета авторського концерту поляга-
ла в тому, щоб подякувати Пречистій 
Діві Марії за її амофор і заступництво 
в нелегкі для нашої країни часи, 
вшанувати воїнів – учасників АТО – 
захисників Вітчизни, виховувати лю-
бов до духовних творів, подарувати 
естетичну насолоду ужгородцям та 
гостям нашого міста.

Цей концерт – добродійне високо 
мистецьке дійство, побудоване на 
альтруїстичних устремліннях самої 
співачки. 

У музичних колах автор цього тек-
сту без перебільшення називає Юсти-
ну Дідик «золотим голосом Сріберної 
Землі». Вона зачаровує слухача, з 
одного боку, тембром, милозвучністю 
свого голосу, а з іншого – харизмою, 
одухотворяє кожного, хто чує її со-
лоспів.

На цьому етапі творчого життя 
співачки квінтесенцією її репертуару 
стали духовні твори, зокрема псалми 
– релігійні гімни, пісні, які прославля-

ють Бога, короткі й не дуже складні за 
формою, написані від першої особи, 
спонукають до осмислення і пере-
осмислення прожитого і сьогодення.

У програмі авторського концерту 
«Благослови душе моя Господа» 
прозвучали у речитативі під музич-
ний акомпанемент Голуб’євої Лариси 
(рояль), концертмейстера, викладача 
Ужгородського державного музичного 
училища ім. Д.Є.Задора та Попович 
Катерини (скрипка), студентки 4 курсу 
Ужгородського державного музичного 
училища ім. Д.Є.Задора молитва до 
Духа Святого «Царю Небесний…», 
псалми 9, 22, 26, 29, 32, 36, 102, 118, 
150 та «Ave Maria» (муз. Й.-С.Баха), 
«Сарабанда», «Magnifikat» (муз. Й.-С.
Баха), «Ave Maria» (муз. Ф.Шуберта), 
«Domine Deus» (муз. А.Вівальді), «Ме-
лодія» (муз. Х.-В.Глюка), «Dignare» 

Арія (муз. Г.Ф.Генделя), Arie aus 
«Magnificat» («Quia respexit … ») (муз. 
Й.-С.Баха), «Pie Jesu» із меси «Рек-
вієм» (муз. А.Уебера) та інші твори 
світової музичної класики.

Інноваційного характеру цій про-
грамі додало вдале поєднання музич-
но-речитативної форми з солоспівом. 
Окрім того синтез образотворчого й 
музичного мистецтв створив благо-
датну ауру для сприймання цієї ви-
соко духовної музики.

Виконавська майстерність, со-
прано Юстини Дідик уподібнюється 
преподобному отцю Роману Сладко-
півцю (святкується дня 1 жовтня (14 
жовтня), котрий ангельським голосом 
співав тропарі, кондаки, стихири, які 
сам склав і змузикував.

Юстина Дідик – співачка зі світо-
вим іменем. Її концертні турне (Італія, 
Австрія, Німеччина, Словаччина та 
інші країни), як і обласні концерти 
– це мистецьке обличчя України, 
Сріберної Землі, візітівка вокального 
високо професійного співу. Присутні 
на цьому концерті: воїни-учасники 
АТО – Пайда Іван (учитель інформа-
тики та предмета «Захист Вітчизни» 
НВК «Гармонія» й Ужгородського 
багатопрофільного ліцею «Інтелект») 
та Волк Дмитро (дякон УПКЦ КП), ви-
кладачі Ужгородського державного 

музичного училища, закарпатські 
художники, письменники, науково-
педагогічні працівники Закарпатського 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти, Закарпатського художнього 
інституту, всі присутні хвилею бурх-
ливих оплесків та квітами, вигуками 
«бравісимо» дякували співачці за 
подаровані хвилини радості, музич-
ної релаксації, духовно-естетичного 
збагачення. Концерт завершився 
святковим кондаком-молитвою, що 

співається у Храмах в день 
Покрови Пресвятої Богоро-
диці (щорічно 1 жовтня (14 
жовтня), у виконанні Юстини 
Дідик, о. Андрія Долинича, 
викладача Ужгородської гре-
ко-католицької богословської 

академії блсвчм Теодора Ромжі та ав-
тора цього тексту: «Діва днесь пред-
стоїть у церкві і з ликами святих не-
видимо за нас молиться Богу. Ангели 
з архієреями поклоняються, апостоли 
з пророками ликують, бо ради нас 
молить Богородиця превічного Бога».

Насамкінець концерту співачка 
виконала благальний вірш-пісню 
«Діво Маріє» (слова і музика Оксани 
Лиховид) та побажала поціновувачам 
її творчого таланту радості, миру, 
здоров’я та сили, мужності, процвітан-
ня, Покрову і заступництва Пресвятої 
Богородиці нашій державі, народу, 
Сріберній Землі.

Марія Баяновська, 
член Національної Ліги

українських композиторів
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ЗНАМЕННІ  ПОДІЇ

ЗНАКОВА  ПОДІЯ 
В  МИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ  УЖГОРОДЦІВ

Тематичні тижні пройшли цими днями у про-
фесійно-технічних навчальних закладах 
області з нагоди Дня захисника України та 

Дня українського козацтва – свят, що увібрали в 
себе багаті й славні ратні традиції та уособлюють 
мужність, героїзм оборонців і визволителів рідної 
землі на всіх етапах її історії.

Напередодні свята у ПТНЗ області пройшли 
тематичні лінійки, де звучали вірші сучасних 
українських поетів, присвячені темі війни в Україні, 
слова подяки тим, хто відстоював єдність і неза-
лежність нашої держави на Сході. 

Не менш зворушливо проходили уроки Муж-
ності. Урок «Слава Героям! Слава Україні!» про-
вели учасники національно-патріотичного гуртка 
Ужгородського ВКУ КНТЕУ. В Ужгородському 
ВПУ торгівлі та технологій харчування проведені 
години спілкування «Захист Вітчизни – почес-
ний обов’язок кожного громадянина», перегляд 
фільму про захисників Донецького аеропорту 
«Кіборги», організовано зустріч з представником 
військового комісаріату, начальником відділення 
комплектування Ужгородського ОМВК, майором 
Гресь В.Д., який провів урок мужності та патріотиз-
му «Проходження військової служби у Збройних 
Силах України за контрактом».

У Тячівському професійному ліцеї пройшли ви-
ховні заходи «Борімося – поборимо!», «В Україні 

наша доля, життя і майбутнє», «А ми тую козацьку 
славу збережемо».

Члени клубу «Патріот» ВПУ № 3 м. Мукачево 
представили літературно-музичну композицію 
«Козацькому роду – нема переводу!». Оскільки 
сучасні захисники Вітчизни є гідними нащадками 
і правонаступниками війська запорозького, вони 
повинні знати історію українського козацтва. Бліц-
вікторина, конкурс на знання козацьких пісень, су-
веніри на пам’ять найактивнішим учасникам стали 
приємним завершенням святкового зібрання.

Члени учнівської ради гуртожитку цього ж на-
вчального закладу підготували цікаву пізнавально-

розважальну програму з нагоди свята. Запрошені 
гості – колишній учень, учасник АТО Зуєв Іван, 
представник Мукачівського об’єднаного міського 
військового комісаріату Клочанка І.Ю. разом з 
мешканцями учнівського гуртожитку стали учас-
никами веселих стартів, де команди змагалися у 
спритності, кмітливості, проявляючи при цьому 
і силу духу, і почуття гумору, і творче ставлення 
до роботи.

У Хустському професійному ліцеї пройшли зу-
стрічі з воїнами АТО, конкурс плакатів, брейн-ринг. 
Три команди «Солдати», «Волонтери», «Патріоти» 
успішно справилися з запитаннями на військову 
тематику. Не менш цікаво пройшов бібліотечний 

захід «Хоробрі серця», Учні зустрілися з учас-
никами АТО та головним спеціалістом сектору з 
мобілізації Хустської райдержадміністрації Коб-
заем С.П., офіцером запасу, афганцем, батьком 
учасника АТО.

«Справжній захисник повинен бути і фізично за-
гартованим» – це твердження успішно підтверди-
ли юнаки професійно-технічних навчальних закла-
дів. У Перечинському ліцеї пройшли футбольний 
міні-турнір, шашковий турнір, присвячений пам’яті 
захисника України, випускника ліцею Михайла 
Кулі, спортивні змагання «Естафета мужності» 
серед учнів, які проживають в гуртожитку. Поді-
бні змагання відбулися майже в усіх навчальних 
закладах області.

Протягом тижня в бібліотеках ПТНЗ відкрито 
тематичні виставки, де представлено матеріали 
періодичної преси, оформлено стенди пам’яті за-
гиблих воїнів-земляків в АТО тощо. 

З нагоди нового свята учнівське самоврядуван-
ня ПТНЗ започаткувало нову традицію – вітати 
майбутніх захисників України, а нині юнаків зі 
святом мужності та нескореності. У рамках акції 
«Браслет нескорених» дівчата дарували хлопцям 
та чоловікам-педагогам власноруч зроблені обе-
реги – українські національні стрічки, з побажан-
нями стати справжніми захисниками. 

Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти

у Закарпатській області

ВІДДАЄМО  ШАНУ  ЗАХИСНИКАМ  УКРАЇНИ

14 жовтня 2015 року наша країна впер-
ше відзначила День захисника України. Це 
свято започатковане в нелегкі часи для 
вшанування мужності та героїзму захис-
ників незалежності, суверенітету і тери-
торіальної цілісності України. Саме тому 
Президент України Петро Порошенко за-
пропонував провести це свято під гаслом 
«Сила нескорених»
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Чорнотисянці вразили гостей вже з 
порога школи: вітаючи хлібом-сіллю 
та коломийками у виконанні наймо-

лодших вихованців, побажали присутнім 
не лише ознайомитися з навчальним за-
кладом, а й перейняти досвід роботи їхніх 
педагогів-наставників. Після ознайомлен-
ня із планом роботи учасники семінару 
відвідали урочисту лінійку, присвячену 
Дню визволення села, яку вміло провела 

педагог-організатор Кравчук Г.А. У своєму 
виступі директор школи Манівчук Р.М., 
звертаючись до учнів, педагогів школи 
та гостей, нагадав про обов’язок кожного 
громадянина із повагою ставитися як до 
героїв, які захищали свою землю колись, 
більше, ніж сімдесят років тому, так і до 
героїв сучасних, які кров’ю писали сторін-
ки історії наших часів, гідно відстоюючи 
суверенітет і незалежність своєї держави. 

Учні школи згадали імена загиблих 
односельчан у роки Великої Вітчизняної 
війни, поклали гірлянду слави та квіти до 
обеліску Слави, пам’ятних знаків героям 
УПА та Небесної Сотні; із гордістю та тре-
петом зачитали й прізвища тих 17 чорноти-
сянців, які зараз боронять нашу землю від 
російського вторгнення в зоні АТО.

Виховні години, які провели класні 
керівники Андріюк О.М. у 5 класі «Ми на-
щадки твої, Україно!», Жовнярук Г.М. у 6-Б 
класі «Єдина Україна від заходу до сходу», 
Гашпарович Б.С. у 7-А класі «Україна по-
чинається з нас», Штефуряк О.С. у 9-А 
класі «Наші герої не вмирають ніколи», 
Опаранюк Н.В. в 11 класі «Мужність і від-
вага крізь покоління», отримали схвальні 

відгуки та подяки за змістовність, іннова-
ційність, нестандартність, актуальність та 
творчий підхід від гостей із різних куточків 
Рахівщини. 

Військово-спортивні змагання «Еста-
фета мужності» між 10 та 11 класами, 
підготовлені педагогом-організатором 
Кравчук Г.А., учителями фізичної культури 
Никоряк М.В. та Петрюк М.І., керівником 
гуртка Штефуряк С.В., показали, що 
педагоги школи системно підходять до 

організації військово-патріотичного ви-
ховання молоді, спрямовують школярів 
на підготовку до оволодіння військовими 
професіями, формують психологічну та 
фізичну готовність до служби в Збройних 
Силах, виховують підростаюче покоління 
справжніми патріотами, здатними стати на 
захист Вітчизни. 

Заступник директора з виховної робо-

ти Клочуряк О.А. презентувала систему 
виховної роботи школи через призму 
співпраці класних керівників та педагога-
організатора, на що акцентувала увагу 
й керівник районного семінару та автор 
цих рядків.

Родзинкою семінару була виставка ди-
тячих робіт «Дари природи», яка відзнача-
лася різноманітністю виробів із природних 
матеріалів та креативністю оформлення.

Голова РМО педагогів-організаторів 

Беркела О.В. відзначила професіоналізм 
та творчий підхід усієї команди Чорноти-
сянської ЗОШ І-ІІІ ст. та подякувала за 
сумлінну багаторічну працю, неоціненний 
досвід педагогу-організатору Ганні Андрі-
ївні Кравчук, яка своїм прикладом надихає 

на творчу й результативну роботу в на-
прямі виховання підростаючого покоління 
не лише своїх колег, а й педагогів-органі-
заторів шкіл району. 

Районний семінар проведено на ви-
сокому методичному та організаційному 
рівні, адже навчальний заклад прийняв 
близько шістдесяти гостей зі шкіл Рахів-
щини, а також засвідчив, що національ-
но-патріотичне виховання є одним із 
пріоритетних у системі роботи педагогів 
Чорнотисянської ЗОШ І-ІІІ ст., а колектив 
має свої напрацювання та результати в 
утвердженні свідомості й розвитку осо-
бистості вихованців, зокрема патріотичних 
цінностей, переконань і поваги до куль-
турного та історичного минулого України.

Т.М. Федосенко, 
методист Рахівського РМК

За легендою у цей день військо давніх русів на чолі з 
Аскольдом взяло в облогу Константинополь. Мешкан-
ці міста в гарячій молитві звернулись до Божої Матері 

з проханням про порятунок. Богородиця з’явилася перед 
людьми та вкрила їх своєю покровою (омофором). Після 
цього вороги вже не могли побачити цих людей. Як вказують 
деякі джерела, вражений Аскольд та його дружинники при-
йняли святе хрещення і стали християнами.

Для козаків Покрова була найбільшим святом. Цього дня 
відбувалися вибори нового отамана. Наші лицарі вірили, 
що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю 
козаки вважали своєю заступницею і покровителькою. На 
Запорожжі була церква святої Покрови. Козаки збудували 
також багато однойменних храмів та шанували особливо 
ікони Покрови Богородиці. Впродовж століть в Україні це 
свято набуло ще й козацького змісту та отримало другу 
назву – Козацька Покрова. З 1999 року свято Покрови в 
Україні відзначається як День українського козацтва. 

1942 року в цей день 
було офіційно утворено 
Українську Повстанську 
Армію, яка теж обрала 
собі свято Покрови за 
день Зброї, віддавшись під опіку святої Матері Богородиці. 
Українська Повстанська Армія боролася за самостійну Укра-
їну, воювала проти польської Армії Крайової, гітлерівської 
Німеччини і Радянського Союзу. Таким чином, Покрова 
святкується в нас не тільки як народно-релігійне, а й на-
ціональне свято.

«Покрова накриває траву листям, землю – снігом, воду 
– льодом, а дівчат – шлюбним вінцем». В українських се-
лах до сьогодні дотримуються давньої народної традиції: 

грати весілля після Покрови. Шлюбна пора в Україні – від 
Покрови і до початку Пилипівки. До Покрови завершувався 
період сватань і приготування до весіль, який починався 
після Першої Пречистої.

З цього року це свято є і Днем захисника України. Тому 
надзвичайно насиченим і цікавим був тиждень «Святої 
Покрови» у школі: проводилися виховні години у 1-11 
класах, конкурс малюнків серед учнів 1-6 класів, призери 

якого були нагороджені 
грамотами та солодки-
ми призами, виховний 
захід «Козацькому роду 
– нема переводу!» для 

учнів 9-11 класів, уроки мужності у 10-11 класах «Стійкість 
і мужність бійців АТО» за участю учасників антитерорис-
тичної операції.

У переддень Дня захисника України учні школи відвіда-
ли прикордонну військову частину, де зустрілися з нашими 
захисниками, побачили військову техніку та зброю, вручили 
військовослужбовцям свої листи та малюнки. 

У День захисника України учасники театрального гуртка 
«Фенікс», під керівництвом учителя зарубіжної літератури 
Михнової О.В., та учні 3-Б класу, під керівництвом учителя 
початкових класів Оліферчук Г.В., підготували та продемон-
стрували чудові номери на міському святковому заході за 
участю учасників АТО. Дівчатами виготовлені браслети у 
національних синьо-жовтих кольорах та вручені хлопцям, 
військовим, учасникам АТО, присутнім на святі.

Завершився тиждень виставою «Сватання на Покрову», 
презентованою театральним гуртком «Фенікс» під керів-
ництвом керівника гуртка, учителя зарубіжної літератури 
Михнової О.В. У захоплюючому дійстві відображалися 
традиції українського народу, пісні та звичаї. 

Т.М. Кметик,
заступник директора з виховної роботи

Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. №1,
Ужгородський р-н

ПАТРІОТИЗМ  ЮНИХ  ЧОРНОТИСЯНЦІВ

Давньогрецький філософ Платон казав, що ніхто не стає доброю людиною 
випадково. Тож і патріотом випадково ніхто не стане. Безперечно, виховува-
ти патріотичні почуття в дитини потрібно змалку. І на тлі трагічних подій 
в Україні ця потреба стала ще актуальнішою. Саме тому з початку нового на-
вчального року в усіх навчальних закладах України почала діяти і втілюватися 
в життя Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 
затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. 
№ 641. Керуючись її метою та завданнями, на базі Чорнотисянської ЗОШ І-ІІІ 
ст. було сплановано районний семінар-практикум для класних керівників та 
педагогів-організаторів району, який відбувся в переддень святкування Дня 
захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Не випадково обрано й 
тему семінару – «Виховання національно-громадських та військово-патріо-
тичних компетентностей особистості школяра» 

З метою надання молодим педагогам дієвої методичної 
допомоги в розв’язанні першочергових практичних 
проблем, адаптаційної підтримки та підбадьорення 

молодої людини на початку її професійної діяльності у 
Хустському районі продовжено роботу Школи молодого 
вчителя біології та хімії.

У жовтні на базі районного методичного кабінету відділу 
освіти Хустської РДА проведено засідання ШМВ біології та 
хімії «Сучасні підходи до організації навчально-виховного 
процесу: загальні питання». 

Віра Василівна Браїла, методист РМК, провела з учас-
никами засідання вхідне анкетування та діагностування 
цільового, змістового, проектованого, організаційного, 
контрольно-оцінюючого компонентів методичної роботи, що 
дало змогу вивчити потреби та запити молодих фахівців. 

Віра Василівна акцентувала увагу присутніх на ключових 
аспектах роботи вчителя біології, серед яких: календарно-
тематичне планування, заповнення класних журналів, про-
ведення лабораторних та практичних робіт, а також проек-
тування уроків біології в умовах упровадження Державного 
стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Марія Василівна Томищ, учитель хімії Рокосівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, голова РМО, ознайомила молодих педагогів з 
основними питаннями організації навчально-виховного про-
цесу з хімії. Вона наголосила на дотриманні правил техніки 
безпеки при проведенні практичних робіт та лабораторних 
досліджень, актуальності використання віртуальних лабо-
раторій та мультимедійного супроводу різних етапів уроку.

Учасники ШМВ біології та хімії переконані, що досвід, 
здобутий крок за кроком, стане основою для ефективного 
професійного зростання.

Віталія Куриця,
 учитель біології 

Нижньобистрівської ЗОШ І-ІІІ ст.
ім. В.Вовчка, Хустський р-н

ТИЖДЕНЬ  «СВЯТОЇ  ПОКРОВИ»

ШКОЛА  МОЛОДОГО  ВЧИТЕЛЯ
НА  ХУСТЩИНІ

Вже другий рік поспіль у Чопській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
проводиться тиждень «Святої Покрови». Чотир-
надцятого жовтня відзначається одне з найбільш 
шанованих свят в Україні – свято Покрови Пресвятої 
Богородиці або, як зазвичай кажуть, «Покрови» чи 
«Святої Покрови»

ВІСТІ З РАЙОНІВ
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Мета заняття: розвиток соці-
альної компетентності особистості 
старшокласників; формування в 
учнів уявлення про важливу роль 
сім’ї у суспільстві; формування 
відповідального ставлення до 
майбутнього подружнього життя; 
формування розуміння старшо-
класниками практичного значення 
знань про шлюб і сім’ю.

Цільова група: учні 9 – 11-х кла-
сів загальноосвітніх шкіл, учні про-
фесійно-технічних закладів освіти. 
Тобто вік учасників тренінгу може 
складати від 14 до 18 років.

Оптимальна кількість учасників 
даного тренінгу складає 8 – 14 
учнів. Ведучими тренінгу можуть 
бути 1 чи 2 спеціалістів (практичний 
психолог, соціальний педагог). Най-
оптимальніше, коли у тренінг вклю-
чені учні одного віку (нема вікового 
дисбалансу між учасниками). 

Для бажаної ефективності за-
няття необхідно дотримуватися 
правил організації та проведення 
соціально-психологічного тренінгу.

Тренінг проводиться у просто-
рому класному приміщенні чи на-
вчальному кабінеті. Необхідними 
технічними умовами є можливість 
демонстрації мультимедійних слай-
дів і відеоматеріалів. 

Тривалість тренігу: близько 2 
год (з 15-хвилинною перервою після 
восьмого структурного етапу прове-
дення тренінгу). Учні сидять у колі.

ХІД ПРОВЕДЕННЯ

1. Коротка розповідь ведучого 
про тему, мету та форму прове-
дення заняття

2. Привітання
Ведучий тренінгу. Почнемо 

сьогоднішнє заняття так: встанемо 
і привітаємося. Вітатися будемо за 
руку з кожним, нікого не пропускаю-
чи. Не страшно, якщо із ким-небудь 
ви привітаєтеся двічі. Головне – ні-
кого не пропустити.

3. Знайомство (методом «Сні-
гової кулі»)

Ведучий тренінгу. Назвіть, 
будь ласка, своє ім’я та місце свого 
походження, тобто село, селище 
чи місто, де ви народилися. Кожен 
наступний учасник називає трьох 
попередніх та додає своє. Той, хто 
у даний момент говорить, тримає у 

руках символічний предмет (напри-
клад, м’яку іграшку), далі передає 
слово (а з ним і предмет) наступ-
ному учаснику.

4. Правила роботи групи
Ведучий тренінгу. Ми з вами 

знаходимося у колі. Коло – символ 
рівності, шляхетності. Бере початок 
із легенд про короля Артура: саме в 
колі збиралися герої цих легенд – як 
рівні. І це було свого роду втілен-
ня моральних ідеалів рицарства. 
Отже, запрошую вас на рівних взяти 
участь у розмові, відверто вислов-
лювати свої думки, відстоювати 
свої погляди. А для нашої спільної 
ефективної діяльності пропоную 
для розгляду та затвердження кіль-
ка правил роботи у групі. 

Найоптимальніше тоді, коли 
учасники тренінгу беруть ак-
тивну участь у доборі правил 
роботи групи; записують пого-
джені групою правила на ватмані; 
символічно скріплюють ці правила 
особистим підписом. Такий ват-
ман з правилами обов’язково слід 
розмістити на видному місці, й у 
разі необхідності, звертати по-
вторну увагу учасників тренінгу 

на правила групи. 
Примітка. Оптимальні прави-

ла роботи в групі:
1. Доброзичливість та толерант-

ність. 
2. Добровільна та активна участь.
3. Взаємодопомога.
4. Світ навколо нас вирує, а ми – 

«ТУТ і ЗАРАЗ» – вчимося.
5. Цінуємо час.
6. Не критикувати. 
7. Рівність учасників тренінгу. 

Звертання на ім’я.
8. Правило піднятої руки.
9. Відповідальність перед гру-

пою.

5. Очікування від тренінгу «Ча-
рівна галявина»

Учні записують свої очікування 
від даного тренінгу. Всі учні оголо-
шують свої очікування за чергою. 
Листочки з очікуваннями кожен 
учень розміщує у визначене трене-
ром місце. Для прикладу, листочки 

у вигляді квітів, які на завершення 
тренінгу (у випадку виправданих 
очікувань) можуть квітувати на 
«чарівній галявині».

6. Вправа «Коло асоціацій»
Ведучий пропонує учням за чер-

гою назвати 1 – 2 асоціації, які у них 
виникають зі словом «життя» (асо-
ціації ведучий записує на дошці).

Висновок: життя дуже багато-

гранне, і для кожного з нас воно 
особливе, кожен укладає в нього 
свій, особливий зміст.

7. Вправа «Аналіз ґендерних 
стереотипів»

Ведучий об’єднує учасників тре-
нінгу у три групи за принципом 
«Віра – Надія – Любов». Кожна 
група отримує по 3 твердження 
щодо поведінки людей різної статі, 
їхнього одягу, роду занять тощо. 
Групи працюють над своїми твер-
дженнями, обираючи на кожне з 
них варіант відповіді: 1) так, це 
правильно; 2) ні, це не правильно.

Після групового обговорення 
один із учасників представляє на-
працювання своєї групи.

Примітка. Усі твердження є 
гендерними стереотипами – 
спрощеними, хибними уявленнями, 
які існують у суспільстві щодо 
поведін  ки людей різної статі, 
їхнього одягу, роду занять тощо. 
Гендерні стереотипи не врахову-
ють індивідуальних особливостей 
людини. Вони можуть змусити ко-
гось робити те, що не відповідає 
його природним нахилам і не дає 
задоволення. Вони можуть спри-
чинити дискримінацію – образи чи 
обмеження прав. Щоб збудувати 
рівноправні стосунки, важливо 
аналізувати і розрізняти гендерні 
стереотипи.

Твердження для учнів:
1. Хлопці мають бути енергійни-

ми і мужніми, а дівчата – чарівними 
і поступливими.

2. Спорт для хлопців важливіший, 
ніж для дівчат.

3. Дівчині треба знайти гарного 
чоловіка, а хлопцеві – добру роботу.

4. Дівчата прагнуть шлюбу біль-
ше, ніж хлопці.

5. Догляд за дітьми – суто жіноча 
робота.

6. Хлопець, який любить кухова-
рити, – недостатньо мужній.

7. Хлопці мають бути ініціаторами 
стосунків, а дівчата – відігравати 
пасивну роль.

8. Якщо дівчина любить хлопця, 
вона має в усьому покладатися на 
нього.

9. Якщо дівчина завагітніла, то 
вона сама винна.

8. Перегляд відеоматеріалу 
«Відмінності між хлопцями та 
дівчатами» (уривок на 4 – 5 хви-
лин з фільму «Розуміння» студії 
«Правда PRO» із проекту «Пого-
воримо про сім’ю»). Обговорен-
ня побаченого

Д ж е р е л о  в і д е о м а т е -
р і а л у :  w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=HNBz6goEyZ8

Далі ведучий оголошує 15-хви-
линну перерву.

9. Вправа «Ідеальний нарече-
ний та ідеальна наречена»

Психолог об’єднує учасників 
тренінгу у дві групи за статевою 
ознакою. Завдання для дівчат – 
описати «ідеального нареченого»; 
завдання для хлопців – описати 
«ідеальну наречену». Обмежень 
у даному творчому завданні нема. 
Учні можуть описувати зовнішність, 
риси характеру, людські якості, 
уміння, матеріальний стан тощо. 
Свої напрацювання групи запису-
ють на ватмані. Один із учасників 
представляє напрацювання своєї 
групи. Коментувати та вносити до-
повнення заборонено. 

Психолог робить узагальнення: 
1) ідеальних не буває; 2) кожному 
все ж треба обов’язково самовдос-
коналюватися; 3) у першу чергу 
думати, що я можу дати своєму 
партнеру у шлюбі, аніж, що він 
дасть мені; 4) жити реальністю, а 
не фантазією; 5) працювати над 
адекватною самооцінкою, розви-
тком упевненості у собі.

(Продовження на стор. 6)

НА  ПОРОЗІ  ДОРОСЛОГО  ЖИТТЯ
Соціально-психологічний тренінг

для учнів 9 – 11 класів

НА ДОПОМОГУ ШКІЛЬНОМУ ПСИХОЛОГУ
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(Продовження. Початок на стор. 5)

10. Медитативно-релаксаційна вправ  а 
«Маяк»

Психолог. Уявіть маленький скелястий острів 
удалині від континенту. На вершині острова – ви-
сокий, міцно поставлений маяк. Уявіть себе цим 
маяком. Він стоїть так міцно, що навіть сильні 
вітри, що постійно дмуть на острові, не можуть 
похитнути його. Удень і вночі, в ясну погоду й 
непогоду ви посилаєте потужний промінь світла, 
що слугує орієнтиром для кораблів. У вас багато 
енергії, ви можете підтримувати сталість вашого 
світлового променя. Цей промінь ковзає поверхнею 
океану, попереджаючи мореплавців про мілини. Ви 
– символ безпеки для людей на морі та на березі. 
Відчуйте внутрішнє джерело світла в собі – світла, 
що ніколи не може згаснути.

11. Вправа «Функції сім’ї»
1. Запитання до учнів: «Як ви розумієте поняття 

«сім’я»?»
2. Перегляд слайду з тлумаченням поняття 

«сім’я».
3. Перегляд слайду «Функції сім’ї». Пояснення 

ведучого.
4. Групова робота учнів над визначенням функ-

цій сім’ї у конкретних життєвих ситуаціях.

Сім’я – соціальна група, яка складається з 
чоловіка та жінки, які, зазвичай, перебувають у 
шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та 
інших осіб, поєднаних родинними зв’язками з по-
дружжям, кровних родичів, і здійснює свою жит-
тєдіяльність на основі спільного економічного, 
побутового, морально-психологічного укладу, 
взаємної відповідальності, виховання дітей.

Отже, сім’ю складають особи, які спільно прожи-
вають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 
права та обов’язки. Сім’я створюється на підставі 
шлюбу, кровного споріднення чи усиновлення.

Ведучий об’єднує учасників у три групи. Учні 
міркують над конкретними життєвими ситуаціями, 
визначаючи функцію сім’ї в даних випадках. 

Перша група працює над ситуаціями 1 – 7; 
друга – над ситуаціями 8 – 14;
третя – над ситуаціями 15 – 21. 
Після групового обговорення один із учасників 

кожної міні-групи оголошує результати роботи своєї 
групи. Ведучому обов’язково слід виправляти по-
милкові твердження.

Бланк для учнів «Життєві ситуації»
1. Мати готує вечерю
2. Батько перевіряє виконання домашнього за-

вдання сином
3. У сім’ї народився хлопчик
4. Батьки купили доньці комп’ютер
5. Мати навчає доньку куховарити

6. Батько з сином гра-
ють у футбол 

7. Влітку сім’я їздила 
відпочивати на море

8. Сім’я переглядає 
родинний фотоальбом

9. Батько подарував 
матері квіти 

10. Батько з сином по-
фарбували паркан

11. Донька завжди 
вчасно повертається до-
дому з дискотеки

12. Мати відвідала 
батьківські збори сина

13. Подружжя усинови-
ло дитину

14. Діти доглядали за 
хворим батьком

15. Батьки оплатили 
гурток іноземної мови для дітей

16. Сім’я відвідала виставку відомого художника
17. Перед сном мати цілує дитину

18. Батько заспокоює схвильовану матір
19. Діти здійснили давню мрію батьків
20. Донька розповідає батькам про свої успіхи 

та труднощі у навчанні
21. Батьки забороняють своїм дітям розмовляти 

із незнайомими людьми

12. Малюнок «Автопортрет»
Вправа для підняття настрою, емоційного роз-

вантаження. 
Кожен учень отримує аркуш білого паперу та 

маркер. За проханням ведучого тренінгу кладуть 
листочки кожен на свою голову і кожен починає за 
інструкцією ведучого малювати. Представлення 
малюнків.

13. Вправа «Розподіл ролей у сім’ї»
Тренер об’єднує учасників тренінгу у чотири 

групи за принципом «Весна – Літо – Осінь – Зима». 
Кожна група отримує по 4 запитання щодо роз-
поділу ролей у сім’ї. Групи працюють над своїми 
запитаннями, обираючи на кожне з них варіант 
відповіді: 1) переважно чоловік; 2) більше чоловік, 
але й дружина теж; 3) більше дружина, але й чо-
ловік теж; 4) переважно дружина. Після групового 
обговорення один із учасників представляє на-
працювання своєї групи.

Запитання:
1. Від кого залежать інтереси і захоплення сім’ї?
2. Від кого більше залежить настрій у сім’ї?
3. Хто в сім’ї частіше запрошує гостей?
4. Кого в сім’ї більше турбує затишок і зручність 

у будинку?
5. Хто частіше цілує й обіймає іншого?
6. Хто вирішує, які газети і журнали передпла-

чувати?
7. За чиєю ініціативою сім’я ходить у кіно, театр?
8. Хто частіше грається з маленькими дітьми?
9. Хто у сім’ї стежить за поведінкою малюків?
10. Хто ходить із дитиною у кіно, цирк, на про-

гулянки?
11. Хто більше звертає увагу на самопочуття 

іншого?
12. Уявіть, що у обох з’явилася можливість змі-

нити роботу на більш високооплачувану, але менш 
цікаву. Хто це зробить насамперед?

13. Хто в сім’ї займається повсякденними по-
купками?

14. Якщо в родині виникнуть грошові труднощі, 
хто з подружжя займатиметься пошуками додат-
кового заробітку?

15. Хто планує, як і де провести відпустку?
16. Хто викликає представників різних ремонт-

них служб і веде з ними переговори?

14. Перегляд відеоматеріалу «Про шлюб» 
(уривок на 3 – 4 хвилини з фільму «Розуміння» 
студії «Правда PRO» із проекту «Поговоримо 
про сім’ю»). Обговорення побаченого

Джерело відеоматеріалу: www.youtube.com/
watch?v=HNBz6goEyZ8

15. Підсумок заняття. «Чарівна галявина»: 
обговорення очікувань

16. Вправа «Іскорка добра»
Учасники стають у коло, беруться за руки. Ве-

дучий «запускає іскорку» по колу. 

17. Вправа «Дякую за прекрасний день»
Учні по колу дякують, говорячи один одному 

звертання на ім’я та слова «Дякую за прекрасний 
день!»

Ігор Червеняк,
практичний психолог;

Сергій Піддубний,
соціальний педагог

Перечинської ЗОШ-інтернат І-ІІ ст.

НА ДОПОМОГУ ШКІЛЬНОМУ ПСИХОЛОГУ

Функції сім’ї 
Репродуктивна - продовження людського роду;

- задоволення потреби мати дітей;
- планування народження дітей

Виховна - передача життєвого досвіду від старших до молодших;
- забезпечення дітям батьківської любові;
- задоволення потреб у батьківстві

Господарсько-економічна - формування і витрачання домашнього бюджету;
- благоустрій житла, створення домашнього затишку;
- придбання й утримання домашнього майна, одягу, взуття;
- харчування сім’ї

Рекреаційна - організація дозвілля й відпочинку;
- турбота про здоров’я і благополуччя членів сім’ї

Емоційна - задоволення потреби в особистому щасті та коханні;
- задоволення потреби у симпатії, повазі, визнанні;
- емоційна підтримка

Комунікативна - задоволення потреби у спілкуванні та розумінні;
- духовне взаємозбагачення

Регулятивна - встановлення правил поведінки членів сім’ї;
- взаємна відповідальність членів сім’ї
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У жовтні Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді провів V Всеукраїнський 
дитячий фестиваль «Україна – сад», в якому 

брали участь юні дослідники в галузі садівництва.
Нашу область представляли: Дубляк Марія та Фе-

дак Віолетта – учениці 9 класу Малокопанського НВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – дошкільний навчаль-
ний заклад» Виноградівської районної ради, Грицюк 
Ольга – учениця 11 класу Сторожницької загально-
освітньої школи І-ІІІ ст. Ужгородської районної ради.

У рамках Фестивалю проведено заходи:
- презентація виставки досягнень творчих учнів-

ських об’єднань садівничого профілю;
- захист науково-дослідницьких робіт у секціях 

«Дослідницька робота в ягідниках», «Дослідницька 
робота в плодовому саду», «Дослідницька робота у 
плодово-ягідному розсаднику»;

- майстер-класи у галузі садівництва;
- зустрічі з ученими;
- обмін досвідом роботи.
Напередодні Дня захисника Вітчизни делегація 

учасників Фестивалю відвідала поранених воїнів у 
Київському госпіталі.

Ольга Грицюк віршами привітала воїнів із Днем за-
хисника України та святом Покрови. З побажаннями 
міцного здоров’я та швидкого одужання діти пригоща-
ли героїв яблуками із «юнатівського кошику».

У рамках фестивалю «Україна – сад» проведено 
трудову акцію «День саду». Учасники висадили дерева 
на території Національного еколого-натуралістичного 
центру.

Під час проведення Фестивалю відбулися Сими-
ренківські читання «Дослідницька робота з садівни-
цтва в творчих учнівських об’єднаннях», метою яких 

є поширення передового педагогічного досвіду щодо 
взаємодії теорії та практики ефективного трудового 
виховання. Учасниками читань стали аспіранти, на-
укові та педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх 
і позашкільних навчальних закладів.       

Відбулася презентація науково-дослідницьких та 
експериментальних робіт учасників фестивалю. Ду-
бляк Марія представила свою науково-дослідницьку 
роботу «Вирощування інжиру насіннєвим та вегетатив-
ним способом» та посіла ІІ місце у секції «Дослідниць-
ка робота у плодово-ягідному розсаднику».

Учасники заходу відвідали Національний ботаніч-
ний сад ім. М.М. Гришка НАН України. Науковий пра-
цівник ботсаду, кандидат біологічних наук Скрипченко 
Надія Василівна провела екскурсію в оранжереях та у 
формовому саду. Вона ознайомила юних садівників з 
новими видами та сортами плодово-ягідних культур: 
актинідія, хурма віргінська, каштан їстівний, зізіфус, 
ківі.

Авторитетне журі визначило кращих конкурсантів 
за окремими номінаціями в галузі дослідництва та 
експозиційної привабливості виставкової експозиції.

Команду від Закарпатської області нагороджено 
грамотою за І місце на виставці-презентації досягнень 
творчих учнівських об’єднань садівничого профілю. 
Діти нагороджені грамотами та подарунками.

У рамках культурної програми юннати відвідали ки-
ївський муніципальний театр опери та балету для дітей 
та юнацтва, де подивилися два балети: «Шопеніана» 
та «Шехерезада». Побували на набережній Дніпра, 
пройшлися вечірнім Києвом.

Олександра Токарєва, 
методист відділу біології 

та дослідницько-експериментальної роботи 
ЗОЕНЦ

V  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  ДИТЯЧИЙ
ФЕСТИВАЛЬ  «УКРАЇНА  —  САД» 

Методисти професійно-технічних навчальних 
закладів мали змогу продемонструвати 
ефективні форми і методи організації та 

проведення методичної роботи в умовах оновлен-
ня змісту професійно-технічної освіти у рамках 
конкурсу на кращу організацію методичної роботи 
у 2015 році. 

Конкурс проводився протягом червня-вересня 
з метою узагальнення й систематизації підсумків 
методичної роботи, активізації її діяльності, удо-
сконалення навчально-методичного забезпечення 
методичних кабінетів; виявлення, вивчення й упро-
вадження новаторських форм методичної роботи, 
які сприяють підвищенню професійної майстерності 
педагогічних працівників.

Більшість керівників методичних служб творчо 
підійшли до підготовки і презентації конкурсних робіт 
за визначеними номінаціями. Вони продемонструва-
ли різноманітні форми і методи методичної роботи, 
креативність та оригінальність методичних новацій. 
Зміст роботи підтвердили матеріалами моніторингів, 

діагностування, тестування, таблицями, схемами, 
переліками, планами роботи, фотографіями з від-
повідним описом тощо.

За результатами аналізу й оцінювання конкурсних 
матеріалів визначено переможців конкурсу, якими 
стали у номінаціях: 

«Організація роботи педагогічного колективу 
над єдиною методичною проблемою навчального 
закладу»: 

– Вище професійне училище №3 м. Мукачева 
(методист Яцкулинець Н.В.); 

– Вище професійне училище №34 м. Виноградова 
(Луканинець В.В., Фегер В.Т.); 

«Методичний кабінет – центр методичної роботи 
професійно-технічного навчального закладу»: 

– Ужгородське вище комерційне училище Ки-
ївського національного торговельно-економічного 
університету (Кучер І.В.); 

«Організаційно-методична робота з методичними 
комісіями»: 

– Державний навчальний заклад «Мукачівський 
центр професійно-технічної освіти» (Ковальчук О.О., 
Сорока Л.М.); 

– Перечинський професійний ліцей (Мацо Є.Ю.); 
«Методичний супровід інноваційної, дослідно-

експериментальної діяльності педагогічних праців-
ників»: 

– Ужгородське вище професійне училище торгівлі 
та технологій харчування (Нежур В.С.); 

«Формування єдиного інформаційного простору, 
видавнича діяльність»: 

– Хустський професійний ліцей (Рошко М.І.). 
Учасники конкурсу, які визнані кращими, нагоро-

джені дипломами департаменту освіти і науки За-
карпатської облдержадміністрації. 

Державний професійно-технічний навчальний 
заклад «Білківський професійний аграрний ліцей» 
(Сарай В.М.) визнано кращим за ґрунтовне систем-
не планування методичної роботи, а Міжгірський 
професійний ліцей (Медулич О.М., Фурдь В.В.) – за 
оригінальне представлення конкурсних матеріалів. 
Вони відзначені подяками навчально-методичного 
центру професійно-технічної освіти. 

Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти 

у Закарпатській області

Конкурс
методичних

новацій 

Селекційні роботи із виведення нового сорту ківі, 
морозостійкого і здатного до плодоношення і 
визрівання плодів в умовах низинних районів 

Закарпаття було розпочато ще 1992 року. У ході про-
ведення селекційних робіт 1998 року отримано росли-
ну, названу Ківі Карпат Стратона, варіант Валентайн. 
Рослини нового сорту витримують морози близько 
-30°С, не пошкоджуються шкідниками і хворобами. 
Отже, позитивним є те, що не потрібно застосовувати 

отрутохімікати в агротехніці та є можливість отриму-
вати екологічно чисті врожаї.

На порівняно невеличкій ділянці саду дбайливий 
господар отримує щороку врожай близько 700 кг. 
Позитивним є й те, що ківі щороку дає стабільний 
врожай.

Юннати отримали незабутні враження від таєм-
ничих заростей ліан, гілки яких густо вкриті плодами 
ківі. Зацікавили дітей і теплиці із штучним поливом, 
в яких вирощуються саджанці, укорінюються живці 
ківі, актинідії, ожини безколючкової та інших рослин. 
Юннати отримали інформацію про біологію рослини, 
агротехніку вирощування та способи розмноження.

Справжньою несподіванкою для відвідувачів стала 

дегустація плодів, варення та компоту з плодів на-
шого, закарпатського, ківі. Генріх Валентинович на-
вчив дітлахів найбільш зручному способу куштування 
цього дивовижно смачного плоду. 

Генріх Стратон подарував майбутнім садівникам 
саджанці Ківі Карпат. Сподіваємося, що тендітні 
саджанці, виплекані дбайливими юннатівськими ру-
ченятами, стануть окрасою та родзинкою екоцентру 
і даруватимуть вихованцям смачні плоди.

О. Величканич, 
завідувач відділу біології 

та дослідницько-експериментальної
роботи ЗОЕНЦ

ЗАХОПЛЮЮЧА  ЕКСКУРСІЯ

Днями юннати гуртка «Юні садівники» 
здійснили захоплюючу подорож у світ ківі, 
відвідавши приватне підприємство, що за-
ймається вирощуванням саджанців ківі сор-
ту Карпат Стратона. До речі, займається 
розведенням цього екзотичного фрукту наш 
земляк, колишній юннат екоцентру (у ті роки 
ще станції юних натуралістів), вчений-селек-
ціонер Генріх Стратон
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Початок осені пов’язаний з масови-
ми захворюваннями та застуда-
ми. Лікарі стверджують, що в цей 

час вірусними інфекціями ми хворіємо 
набагато більше. 

Основні причини застуд на початку 
осені – різка зміна життєвого ритму і 
депресивний стан після літніх відпусток. 
Ці два фактори значно знижують імунний 

захист, зменшують природну опірність 
інфекціям.

Воротами інфекцій стають ніс, но-
соглотка і гортань. Тут мікроорганізми 
швидко розмножуються, і буквально 
через кілька годин виникає відповідна 
реакція організму – нежить, першіння 
в горлі, сухий кашель, сльозотеча. 
Температура тіла при цьому зазвичай 
не підвищується. Якщо на початковому 
етапі розвитку хвороби збудника не 
зупинити, то він потрапляє в кров і ви-
кликає симптоми загальної інтоксикації: 
озноб, головний біль, ламкість в м’язах і 
вологий кашель.

ПРОТИСТОЯННЯ
Застуда – не таке невинне захворю-

вання, як прийнято вважати. Її небезпека 
в тому, що вона ще більше пригнічує 
імунітет і призводить до загострення 
різних хронічних захворювань – ревма-
тизму, холециститу, бронхіту, а також до 
виникнення вторинних бактеріальних 
ускладнень – пневмонії, ангіни і отиту. 
Попередити ці наслідки можна тільки за 
допомогою правильного лікування:

1. При перших ознаках застуди реко-
мендується дотримуватися постільного 
режиму і приймати препарати, призна-
чені лікарем. Класичний лікарняний на 
три дні дозволить не заразити інших і 
попередити розвиток ускладнень.

2. У лікуванні не варто робити ставку 
на імуномодулятори. Лікарі поки не під-
тверджують ефективність цих препара-
тів при застуді і вважають, що вони не 
впливають на частоту і клінічну картину 
хвороби.

3. Антибіотики, як правило, не допо-
магають. Найчастіше до застуди призво-
дить не бактеріальна, а вірусна інфекція. 
Проти неї антибіотики безсилі, зате вони 
порушують природну мікрофлору кишеч-
нику, викликаючи дисбактеріоз, що веде 
до ще більшого зниження імунітету.

4. Не рекомендується застосовувати 
жарознижуючі і заспокійливі засоби при 

температурі тіла менше 38°C. Помірне 
підвищення градусів говорить про те, 
що організм включив природний захист і 
допомагає імунітету боротися з вірусами. 
Так що не варто йому заважати.

5. Краплі або аерозоль для носа за-
стосовуйте тільки в міру необхідності, 
по можливості розтягуючи час між за-
капуванням. Такі препарати звужують 
судини не тільки в носі, але й у всьому 
організмі, викликаючи підвищення ар-
теріального тиску, почастішання пульсу 
і навіть тахікардію. Ще один істотний 
мінус – синдром звикання.

6. При сухому кашлі застосовують 
масляні інгаляції, розтирання грудей, фі-
зіотерапію. Кашель з мокротою лікують 
відхаркувальними засобами.

7. Хороший результат дає комплекс 
медикаментозної та фітотерапії. Під час 
лікування важливо правильно харчува-
тися – молочнокислі продукти, часник, 
цибулю, імбир, свіжі овочі і фрукти, пити 
журавлинні і брусничні морси.

8. Народні засоби при застудних 
захворюваннях застосовують з ураху-
ванням хронічних хвороб. Наприклад, 
при варикозному розширенні вен про-
типоказано прогрівання ніг, та гарячі 
ванночки. Потерпаючим від тонзиліту 
не рекомендується прогрівати горло і 
додаткові пазухи носа – це може спро-
вокувати бурхливий розвиток інфекції.

А.С. Треніна,
методист обласного

методичного кабінету
НМЦ ЦЗ та БЖД

Закарпатської області

ОСІНЬ — ПОРА  ЗАСТУД! 

КАЛЕНДАР  КРАЄЗНАВЧИХ  ПАМ’ЯТНИХ  ДАТ  НА  2015  РІК 

Сімдесят  весен 
промайнули, як 
мить. А ця мить 

– життя. Це дитинство 
у селі Пістрялово Му-
качівського району, зі-
гріте теплими долонями 
мамки і батька, мудрі на-
станови дідуся, радість 
зростання у колі братів і 
сестер. А далі – навчання 
у Пістрялівській та Залу-
жанській ЗОШ, яке дало 
путівку у велике життя.

П ісля  зак інчення 
фізичного факультету 

УжДУ, Василь Васильович ГОРВАТ розпочав трудову 
діяльність на кафедрі оптики цього вузу. Далі – учи-
тель фізики, директор Залужанського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату та Залужанської 
середньої школи, інспектор шкіл, завідувач відділу 
освіти Мукачівського райвиконкому, виконуючий 
обов’язки начальника управління освіти Закарпат-
ського облвиконкому, протягом двох скликань – За-
лужанський сільський голова. Зараз ділиться своїм 
досвідом з працівниками ПАДІЮНу у м. Ужгороді. 

Працюючи на посаді завідувача відділу освіти 
Мукачівського райвиконкому сприяв розвитку мережі 
та зміцненню матеріальної бази дошкільних, загаль-
ноосвітніх навчальних закладів. Сприяв створенню 
Залужанського, Великолучківського, Чинадіївського 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, бу-
дівництву понад десятка шкіл, чотирьох дошкільних 
навчальних закладів.

Завжди працював чесно, віддано. Був об’єктивним, 
вимогливим до себе та підлеглих. Ним вихована ціла 
плеяда вчителів та керівників навчальних закладів 
району. 

За досягнуті успіхи нагороджений знаком «Від-
мінник освіти України», численними грамотами та 
подяками Міністерства освіти і науки України, За-
карпатської облдержадміністрації та облради.

Протягом сорока років був учасником, а двадцять 
з них – головою правління народної чоловічої хорової 
капели учителів Мукачівщини під керівництвом за-
служеного діяча мистецтв України Федора Турянина.

Виховав і дав путівку в самостійне життя синові 
та доньці. Радіє успіхам чотирьох онуків.

Щиро вітаємо Василя Васильовича з прекрасним 
ювілеєм. Бажаємо і надалі жити і творити у колі сім’ї 
та родини, друзів, колег, однодумців.

1 – 24 роки тому на всенародному референдумі підтверджено 
Акт проголошення незалежності України (1991)

1 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Проголошено Всес-
вітньою організацією охорони здоров’я. Відзначається з 1988 р.

6 – День Збройних Сил України. Відзначається в Україні згід-
но з Постановою Верховної Ради (№3528-12, від 
19.10.1993 р.) у день прийняття Верховною Радою 
України в 1991 р. Закону України «Про Збройні Сили 
України»

10 – День прав людини. Рішення про святкування 
цього Дня прийняте 4 грудня 1950 р. на 5-й сесії Генеральної 
Асамблеї ООН. Відзначається у день прийняття Загальної Де-
кларації прав людини (1948)

10 – 90 років від дня народження Ореста Борисовича Ткачен-
ка, українського вченого-мовознавця (1925) 

11 – 100 років від дня народження Марії Теодорівни Скрип-
ник, української перекладачки, письменниці, громадської діячки 
(Канада) (1915–2012)

13 – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлен-
ня. Святкову дату оголосили представники Дитячого фонду 
ООН(ЮНІСЕФ) в Канні в квітні 1994 р. Відзначається дане свято 
в другу неділю грудня

18 – 90 років від дня народження Миколи Івановича Печеніж-
ського, українського драматурга (1925–1998)

19 – День Святого Миколая
19 – 60 років від дня народження Миколи Костян-

тиновича Дмитренка, українського прозаїка, поета, 
фольклориста, літературознавця (1955)

27 – 90 років від дня народження Надії Олександрівни 
Вишневської, українського літературознавця (1925–2007)

31 – 170 років від дня народження Сильвестра Теодоровича 
Лепкого, українського письменника і громадсько-культурного 
діяча (1845–1901)

За матеріалами 
(Календар краєзнавчих

пам’ятних дат на 2015 рік. – Ужгород, 2014)

1 – 80 років від дня народження Володимира Степановича 
Мирного, українського письменника (1935)

5 – 100 років від дня народження Анатолія Мефодійовича 
Хорунжого, українського письменника (1915–1991)

6 – 160 років від дня народження Дмитра Івановича Яворниць-
кого, українського історика, археолога, етнографа, фольклориста, 
письменника (1855–1940)

9 – День української писемності та мови. Від-
значається в Україні згідно з Указом Президента 
(№1241/97, від 6.11.1997 р.) в день вшанування 
пам’яті преподобного Нестора-літописця.

9 – 96 років тому Українська Національна Рада проголосила 
Західно-Українську Народну Республіку (1918)

17 – Міжнародний день студентів. Встановлено на Всесвіт-
ньому конгресі студентів у Празі у 1946 р.

19 – 140 років від дня народження Катерини Василівни Гри-
невичевої, української письменниці (Австрія) (1875–1947)

20 – Всесвітній день дітей. У 1954 р. Генеральна Асамблея 
ООН рекомендувала державам запровадити Всесвітній день ді-
тей і від¬значити його на свій розсуд. 20 листопада Генеральна 
Асамблея ООН схвалила Декларацію прав дитини

21 – 130 років від дня народження Ірини Шу-
хевич (Величковська), української письменниці, 
іконописця (США) (1885–1979)

25 – 90 років від дня народження Юрія Дмитро-
вича Бедзика, українського прозаїка, драматурга 

(1925 – 2008)
28 – День пам’яті жертв Голодомору. Відзначається в Україні 

згідно з Указом Президента (№1310/98, від 26.11.1998 р.) у чет-
верту суботу листопада

Грудень

Листопад

Фахівці МНС застерігають, рекомендують…

ВІТАЄМО  ЮВІЛЯРА!




