
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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У рамках візиту Держсекретар 
передала 22 керівникам згада-
них шкіл посібники «Кілікі» (1 

та 2 частини) видавництва Akadémiai 
Kiadó (м. Будапешт, Угорщина) для 
вивчення угорської мови у 5 класах 
навчальних закладів з українською 
мовою навчання. 

Посібник відповідає навчальній 
програмі «Угорська мова для 5-9 
класів загальноосвітніх навчаль-
них закладів (друга іноземна 
мова)» (авт. Берегсасі А.Ф., 
Браун Є.Л., Черничко С.С.), 
якому надано гриф «Затвер-
джено Міністерством осві-
ти і науки України» (наказ 
Міністерства освіти і науки 
України 24.06.2014 № 750) і 
відповідною комісією Науко-
во-методичної ради з питань 
освіти Міністерства освіти і 
науки України надано дозвіл 
для використання у загально-
освітніх навчальних закладах 
Закарпатської області.

Під час зустрічі до присутніх звер-
нулися Ільдико Орос, президент За-
карпатського угорського інституту ім. 
Ференца Ракоці ІІ, яка наголосила  на 
історичній значимості події. Оскільки 
програма для вивчення угорської 

мови у 5-9 класах затверджена МОН 
України ще 2014 року, а підручників 
не було, вона висловила щиру подяку 
угорським колегам, які забезпечили 
українських школярів відповідними 
посібниками, що 
дало можливість 
вивчати нелегку, 
але надзвичайно 
цікаву та бага-
ту мову. Ільдико 

Орос акцентувала увагу присутніх на 
роботі творчої групи закарпатських 
науковців та педагогів над укладан-
ням власного підручника.

Пані Цуніне Бертолон Юдіт за-
уважила, що підтримка та розвиток 
угорської  культури  на теренах 
Закарпатського краю сприяє тісній 

співпраці двох сусідніх країн. Від-
радно, що все більше дітей шкільного 
віку зголошуються вивчати угорську 
мову – одну з мов Європейського 
Союзу, як другу іноземну. Розповіла, 
що вони і надалі підтримуватимуть 
угорські національні меншини, які 
проживають у Закарпатському краї, 
та українські – на теренах Угорщини.

Тетяна Палько, директор Закар-
патського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, наголосила, 
що Закарпаття – це поліетнічний 
та поліконфесійний край, де злаго-
джено та мирно проживають націо-

нальні спільноти. 
Впроваджуючи у 
навчальні закла-
ди курс «Культура 
добросусідства», 
проводячи різнома-
нітні заходи, спря-
мовані на розвиток 
євроінтеграційних 
процесів, освітяни 
області роблять ва-
гомий внесок у по-

дальшу співпрацю та обмін досвідом 
з колегами держав-сусідів. 

Підтримуючи сьогодні розвиток 
угорської мови, сусіди інвестують у 
майбутнє дітей. Висловила сподіван-
ня на подальшій кооперації зусиль в 
освітній галузі.

У роботі заходу також взяли участь 
Юрій Герцог, старший викладач кафе-
дри менеджменту та інноваційного 
розвитку освіти Закарпатського ІППО, 
Єва Браун, методист кабінету освіти 
національних спільнот ЗІППО та 
Бейло Габода, методист Берегівської 
філії ЗІППО.

УГОРСЬКА  МОВА  ЯК  ДРУГА  ІНОЗЕМНА Удосконалення  методичних
та  самоосвітніх  якостей

Учителі екології та біології, які прохо-
дять курсову підготовку у Закарпатському 
ІППО, насичено, цікаво та корисно про-
вели педагогічну практику у ботанічно-
му саду Ужгородського національного 
університету. Учасники обговорювали 
цікавинки у науково-дослідницькій роботі 
з проблем біорізноманіття, поглиблювали 
та розширювали власні знання щодо ви-
вчення дендрофлори регіону та шляхів її 
збагачення і покращення.

(Чит. на стор. 3)

Із  минулого  у  майбутнє
 

Презентація книги про Хустську шко-
лу-інтернат та її наступницю – гімназію-
інтернат, де розповідається про історію 
закладу, про долю випускників школи, 
педагогічні надбання кращих педагогів за-
кладу та вагомий внесок у розвиток освіти 
у Закарпатському краї.

(Чит. на стор. 5)

ПРОЕКТ
«СХІД  –  ЗАХІД  РАЗОМ»

Цими днями Свалявський район гос-
тинно прийняв групу дітей із прифронтової 
зони Донеччини. Змінивши обстановку, 
юні донеччани зможуть швидше адап-
туватися від пережитих ними жахливих 
моментів воєнного часу. А щоб не було 
перерви у навчанні, разом із місцевими 
учнями вони відвідуватимуть Полянську 
загальноосвітню школу. 

(Чит. на стор. 7)

Відбулося чергове засідання Громадської ради 
при Міністерстві освіти і науки України, в яко-
му взяло участь 31 член ради.

Під час засідання Громадська рада заслухала зві-
ти моніторингових груп за спостереженням виборів 
ректора у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка та Національному авіацій-
ному університеті.

Член моніторингової групи Євген Кудрявець 
повідомив, що під час роботи у КНУ імені Тараса 
Шевченка всі документи центральної виборчої ко-
місії університету відповідали вимогам Закону «Про 
вищу освіту», внутрішньому Положенню та Статуту 
університету. Комісія дійшла висновку, що вибори 
відбулися прозоро та без порушень.

Микола Мусієнко, голова комісії моніторингової 
групи за спостереженням виборів ректора у Націо-
нальному авіаційному університеті, зазначив, що 
будь-яких перешкод в інформуванні студентів, ви-
кладачів та співробітників університету щодо канди-
датів на посаду ректора НАУ не зафіксовано. Комісія 
запропонувала керівництву університету розробити 

чіткий план підготовки та проведення виборів.
Учасники засідання також заслухали звернення 

голови комітету модернізації та інформатизації осві-
ти Громадської ради Тетяни Нанаєвої щодо питань 
інформатизації освіти.  За її інформацією, серед про-
блемних питань щодо інформатизації слід виділити 
повільне впровадження адаптації стандартів ІКТ 
для вчителів, які розроблені ЮНЕСКО у 2003 році, 
відсутність національної програми з ІКТ, необґрунто-
вані санітарні норми, застаріла комп’ютерна техніка, 
невелика кількість навчальних закладів приєднаних 
до мережі інтернет.

На думку голови комітету Громадської ради, єдина 
національна політика впровадження ІКТ покращить 
стан інформатизації освіти. Експертна дорадча рада 
з питань трансформації ІКТ при Міністерстві освіти і 
науки, що пропонується створити, розробить поло-
ження та стандарти ІКТ, курс програми з оцінювання 
web-ресурсів, а також програми щодо кібербезпеки. 
Як повідомила Тетяна Нанаєва, інформатизація 
освіти має важливе значення для економіки країни. 

Сьогодні на розвиток ІКТ покладено і вивчення при-
родничих дисциплін, підготовка фахівців  з яких є 
стратегічно важливою для держави. Якщо не буде 
розвиватися ІКТ, то буде ускладнений доступ до 
користування сучасними лабораторними комплек-
сами, які необхідні для вивчення природничих наук.

Учасники засідання підтримали пропозицію голо-
ви комітету модернізації та інформатизації освіти 
щодо створення експертної групи з питань інформа-
тизації в галузі освіти при Громадській раді.

Під час засідання також було обговорено питання 
делегування членів Громадської ради до робочих 
груп МОН, розглянуто відповіді на звернення до 
Міністерства освіти і науки від 7 жовтня та при-
йнято пропозицію щодо створення робочої групи 
Громадської ради щодо розроблення дорожньої 
карти реформ в освіті.

Наступне засідання Громадської ради при МОН 
відбудеться 14 грудня 2015 року.

За інформацією МОН України

У листопаді у м. Берегові на базі Закарпатського угорського 
інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, за сприяння та підтримки За-
карпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 
відбулася зустріч представників загальноосвітніх навчальних 
закладів області (з українською мовою навчання), в яких угорська 
мова вивчається як друга іноземна, з Державним секретарем з 
питань громадянського виховання Міністерства людських ре-
сурсів Угорщини пані Цуніне Бертолон Юдіт

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МОН ОБГОВОРИЛА ПИТАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ



9 листопада Україна 
відзначала День укра-
їнської писемності та 
мови. Цьому святу було 
приурочене й чергове за-
няття Школи молодого 
словесника «Шлях до 
майстерності», яке від-
булося на базі Видричан-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
що на Рахівщині.

Його керівник – мето-
дист РМК управління освіти 
молоді та спорту Тетяна 
Миколаївна Федосенко ор-
ганізувала роботу з моло-
дими вчителями української 
мови і літератури так, щоб 
із колишнього студента-ви-
пускника початкуючий учи-
тель постав перед своїми 
учнями як неповторна ін-
дивідуальність, носій націо-
нальної духовності, людина 
широких інтересів, глибоких 
знань, людина мудра, що 
мимоволі приваблює і веде 
за собою інших. 

Правильно організова-
ні форми інтерактивного 
навчального спілкування 
стали ефективним шля-
хом подолання труднощів, 
пов’язаних із різним темпом 
навчання, рівнем розви-
тку дітей. Молоді вчителі 
вчилися впроваджувати 
в практику перспективні 
освітні технології. Зокрема, 
проведення гри «Долонь-
ки», вправи «Діалог двох 
колежанок», використання 
прийомів гронування «За-
порука успіху вчителя», 
«Фундамент», «Побажання 
на майбутнє» сприяли фор-
муванню основ педагогічної 

майстерності, умінню во-
лодіти собою, спілкувати-
ся з учнями, розв’язувати 
педагогічні завдання, дали 
змогу кожному молодому 
спеціалісту максимально 
реалізувати свої можли-
вості. 

 Учитель народжується 
від учителя. Праця в гру-
пах дозволила колективу 
молодих словесників узго-
джувати свої методичні, 
психологічні й педагогічні 
позиції, зміцнила товариські 
зв’язки між колегами. Такі 
заняття роблять молодого 
початківця володарем се-
кретів майстерності, нако-
пичених поколіннями наших 
педагогів.

«Учитель тільки доти 
учитель, доки він учень». 
Щоб краще пізнати дитя-
чий світ, молоді вчителі 
виступали в ролі учнів, 
виконували ті завдання, які 
часто ставлять своїм вихо-
ванцям. Проведений прак-
тикум «Написання власного 
висловлення про мову» дав 
змогу реалізувати творчі 
можливості молодим фахів-
цям, роботу яких оцінювали 
«експерти» – досвідчені 
вчителі української мови і 
літератури школи. Такі за-
няття спонукають сучасного 
молодого вчителя доскона-
ло володіти методикою ви-
кладання, вміти планувати 
свою практичну діяльність, 
враховуючи основні ви-
моги до сучасного уроку. 
В.Сухомлинський писав: 
«Творчість, майстерність, 
досконалість – це, насам-

перед, наполе-
глива праця». 
Саме наполе-
гливою працею 
методист РМК 
сприяє постій-
ному творчому 
зростанню мо-
лодих педагогів; 
ф о р м у ва н н ю 
їхньої педаго-
гічної майстер-
ності; вмінню правильно 
обирати форми, методи і 
засоби навчання. Молоді 
колеги отримали і домашнє 
завдання – підготувати пре-
зентаційний меседж «Мої 
досягнення». 

Розроблені Федосенко 
Т.М. методичні рекоменда-
ції «Поради молодому вчи-
телеві і не тільки…» допо-
можуть учителям пам’ятати 
про свої обов’язки перед 
учнями, батьками, суспіль-
ством; працювати «за за-
повідями педагогіки», знати 
чому «слід навчитися», а 
також тримати на самокон-
тролі «важливі моменти для 
виконання на «автоматі», 
займатися самоосвітою, 
керуватися рекомендаціями 
«підготовки до уроку», до-
тримуватись «учительської 
моди в межах дрес-коду».

Невід’ємною складовою 
семінару був позакласний 
захід «Мужай, прекрасна 
наша мово…», який підго-
тувала педагог-організатор, 
майстер своєї справи Рома-
на Юріївна Янюк. 

Хлібом-сіллю на виши-
тому рушнику зустрічали 
гостей учні. Дійство відбу-

валося в «українській світ-
лиці», господинею якої була 
Которага М. Монтаж про 
мову змінювали пісні, інсце-
нізації. У жартівливому тоні 
відтворено уривок із твору 
П.Котляревського «Наталка 
Полтавка». Артистизм, ха-
рактер українського народу 
показали учні Мільчевич С. 
у ролі Возного, Зінич М. – у 
ролі Виборного, Зварич 
В. – у ролі Петра, Юрак 
Н. – у ролі Наталки. Любов 
українців до пісні злітала з 
уст вокальної групи дівчат: 
Янюк А., Васильченко В., 
Романюк Т., Брани В. Ба-
гатство та роль української 
мови у світі через дискусію 
показали учні Григорик А., 
Шафар В., Лецівський Ю., 
Дутчук Є., Папарига П. Роль 
малих українців виконували 
Галіціян Р. та Бочкор М. 

 На семінарі панувала 
дружня й душевна атмос-
фера. Тому із впевненістю 
можу сказати, що у серце 
увійде лише те, що йде від 
серця.

Д.В. Зварич, 
заступник директора

з навчально-виховної роботи
Видричанської ЗОШ І-ІІІ  ст.,

Рахівський р-н

У Закарпатському інституті після-
дипломної педагогічної освіти 
9 листопада відбулася облас-

на науково-практична конференція 
«Розвиток писемності в Україні: іс-
торія і сучасність», приурочена до 
Дня української писемності та мови. 
Свято організували та провели кафе-
дра педагогіки та психології спільно 
з кабінетом методики викладання 
суспільно-гуманітарних та художньо-
естетичних дисциплін.

Відкриваючи урочистий захід, 
директор інституту, к.пс.н. Тетяна 
Палько наголосила на ролі рідного 
слова в становленні людини та країни, 
на його націєтворчій, адаптуючій та 
релаксаційній ролі. 

Завідувач кафедри педагогіки та 
психології, к.п.н., доцент Лідія Ходанич 
окреслила концептуальні питання ста-
новлення писемності слов’ян у вимірі 
європейського полікультурного про-
стору, зокрема зупинилася на різних 
поглядах у трактуванні найдавніших 
історичних пластів, життя Кирила і Ме-
фодія до кириличної абетки слов’ян. 

Завідувач кабінету методики ви-

кладання суспільно-гуманітарних та 
художньо-естетичних дисциплін, к.п.н. 
Тетяна Гнаткович розкрила роль рід-
ного слова в епоху Нестора-літописця, 
зупинилась на практичних аспектах 
застосування фактів історичного ми-
нулого в умовах сучасного навчально-
виховного процесу.

Голова Закарпатської організації 
Національної спілки письменників 
України Василь Густі виступив з 
розвідкою «Королівське Євангеліє» 
Станіслава Граматика і становлення 
писемності на Закарпатті», а також 
розповів про будні письменницької 
організації у краї, прочитав уривки з 
історичних поем, що вийшли окремою 
книжкою.

Темою наукової розвідки доцента 
кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти, члена Наці-
ональної спілки письменників України 
Петра Ходанича стало дослідження 
«Підручник Івана Панькевича «Руська 
граматика для гімназій і горожанських 
шкіл» у контексті становлення укра-
їнської літературної мови на Закар-
патті чехословацького періоду», що 
дозволило з позиції компаративізму 
розглянути розвиток мови в нашому 
краї в 20-30 рр. ХХ ст.

Завідувач кафедри суспільно-гу-
манітарної та етико-естетичної осві-
ти, к.п.н., доцент Марія Баяновська 
окреслила роль слова як виразника 
духовності особистості, особливо на-
голосила на дослідженні ролі рідного 
слова в працях Василя Сухомлин-
ського, звернулась до сили вічного 

Слова у Біблії.
Далі естафету свята взяли вчи-

телі української мови та літератури. 
Оксана Уйфолуші з Чепівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Виноградівського району роз-
повіла про мову як засіб вираження 
національної самосвідомості, Наталя 
Дубровська з Усть-Чорнянської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Тячівського району – про україн-
ську мову та Інтернет, Світлана Коцуб-
няк з Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. 
О.Пушкіна – про культуру спілкування 
сучасної молоді, Оксана Чейпеш з 
Ужгородської спеціальної загально-
освітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. – про 
парцеляцію в українській літературній 
мові, Ігор Мороз із Рахівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. №1 – про розвиток української мови 
в часи полемічної літератури.

На завершення свята прозвуча-
ли поезії про мову М.Рильського, 
К.Мотрич, Д.Павличка, М.Солонтай у 
майстерному виконанні Оксани Чей-
пеш, Марії Данайканич, Марти Ковач, 
Марини Солонтай. Вишиванки та ро-
динні рушники, якими вчителі-учасни-
ки оформили залу, додали святкового 
настрою, створили атмосферу краси, 
тепла та родинності.

Своїм рішенням форум закликав 
педагогів та заклади освіти посилити 
увагу до рідного слова, широко вико-
ристовувати матеріали про українську 
писемність у навчально-виховному 
процесі сучасної школи.
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 КЕРУВАТИ  —  ЗНАЧИТЬ  ВЕСТИ  ЛЮДЕЙ  ДО  УСПІХУ

КОЛЕГІЯ  ОСВІТЯН
МУКАЧІВЩИНИ

Наприкінці жовтня проведено колегію відділу освіти 
Мукачівської райдержадміністрації, на порядку денному 
якої розглядалося питання щодо діяльності районного 
методичного кабінету відділу освіти. У роботі колегії 
взяв участь голова Мукачівської райдержадміністрації 
Сергій Гайдай.

Ганна Диганич, завідувач районного методичного 
кабінету, у своєму виступі висвітлила роботу районного 
методичного кабінету відділу освіти, ознайомила при-
сутніх зі структурою методичної служби району, яка 
базується на послідовності у діагностуванні, плануванні 
та аналізі якості роботи, виробленні шляхів вирішення 
проблем, напрямів удосконалення фахового рівня 
педагогів.

У педагогічному середовищі району методична 
служба користується авторитетом та повагою, тому з 
порушеного питання слово до виступу на колегії також 
взяли: Рубіш Н.І., директор Великолучківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Крайчик І.В., директор Ключарківської ЗОШ 
І-ІІ ступенів, Русин Г.І., завідувач Верхньокоропецького 
ДНЗ, Зубак О.В., завідувач Плоскановецької ЗОШ І 
ступенів. По-різному висловлені думки досягали єдності 
в одному питанні – безперервне підвищення профе-
сійного рівня педагогічних працівників неможливе без 
методичної допомоги.

Районна методична служба – це та ланка в системі 
освіти, яка дозволяє педагогам сільських навчальних 
закладів в умовах реалізації нової освітньої політики, 
нових освітніх державних стандартів залишатися кон-
курентоздатними.

Робота, яка проводиться працівниками районного 
методичного кабінету, носить системно-цілісний ха-
рактер і враховує особливості сучасних інноваційних 
освітніх процесів. А відтак, з метою збереження та по-
ширення досвіду роботи, популяризації та піднесення 
авторитету навчальних закладів Мукачівського району 
районним методичним кабінетом укладено статистичні 
та інформаційні збірники, методичні посібники та букле-
ти, педагогічні вісники та порадники.

СВЯТО  РІДНОГО  СЛОВА

9 листопада – День української писемності та мови. 
Це свято було встановлено в нашій країні ще 1997 року. 
Упродовж кількох століть український народ привчали 
до думки про нібито «вторинність» української мови, 
ретельно приховуючи від українців величезний масив 
української ж писемності, історії та культури, яка сягає 
глибокої давнини і нараховує багато тисячоліть. 

Із нагоди свята з 4 до 10 листопада в професійно-
технічних навчальних закладах області проведено низку 
заходів, серед яких:

- виховні години «Моя прекрасна українська мова, 
найкраща пісня в стоголосі трав», «Любіть рідну мову», 
«Шануймо рідне слово»;

- флешмоб, тематичні виставки, конкурси стіннівок, 

інформаційно-пізнавальні лінійки.
Під керівництвом викладачів української мови та 

літератури організовано мовний інтелектуальний 
конкурс «Бринить, співає наша мова…», брейн-ринг 
«Кращі знавці української мови», конкурс на кращий 
авторський вірш «Рідна мова калинова», літературна 
вікторина «Вічне слово», круглий стіл «Возвеличення 
рідної мови у творах українських письменників».

Ознайомитися з художньою, науковою, публіцистич-
ною літературою, глибше дізнатися про історію рідного 
слова та мови вихованці мали змогу в бібліотеках, де 
діяли тематичні та віртуальні виставки, присвячені Дню 
української писемності та мови.

У ПТНЗ області відбувся І етап Міжнародного конкур-
су знавців української мови ім. П. Яцика, під час якого 
учні змагалися та показали, хто є кращим знавцем 
рідної мови і літератури. 

Нетлінним скарбом історії називають національну 
мову і літературу, що передається від покоління до 
покоління, об’єднує минуле й прийдешнє. 

Мова – це душа мільйонів українців, загартована 
історією і відточена творчістю найталановитіших 
письменників.

ДЕНЬ  УКРАЇНСЬКОЇ
ПИСЕМНОСТІ  ТА  МОВИ
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ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ

У жовтні відповідно до навчально-
тематичного плану курсів підви-
щення кваліфікації учителів біо-

логії та екології Закарпатським обласним 
інститутом післядипломної педагогічної 
освіти організовано педагогічну практику 
для слухачів даної категорії на базі бо-
танічного саду Ужгородського національ-
ного університету. Учасники – учителі 
біології та екології та керівник педпрак-
тики – Ольга Бокоч, завідувач кабінету 
методики викладання природничо-ма-
тематичних дисциплін ЗІППО разом із 
Оксаною Куртяк, лаборантом ботаніч-
ного саду УжНУ обговорювали питання 
організації науково-дослідницької роботи 
зі школярами з проблем біорізноманіття, 
морфології та анатомії рослинного світу, 
поширення видів. Проведено екскурсію 
оранжереями ботанічного саду, у ході 
якої слухачі мали можливість поглибити 
та розширити власні знання щодо ви-
вчення дендрофлори регіону та шляхів 
її збагачення і покращення, дізнатись ба-
гато нової інформації про інтродуковані, 
реінтродуковані та місцеві види рослин, 
їхню роль у рослинних угрупованнях, 
особливості збереження біорізноманіття 
рослинного світу нашого краю, біоеколо-
гічні особливості нових декоративних та 
плодових культур для можливого їх вико-
ристання в господарських цілях, селекції. 

Під час обговорення заняття та підбит-
тя підсумків учителі висловили конкретні 
пропозиції щодо вдосконалення структу-
ри й організації науково-дослідницької 

діяльності учнів у сучасних умовах, а 
саме: шляхи використання інноваційних 
методик, проектної технології, поза-
класної та позаурочної форм навчання, 
диференціації навчання, сучасних форм 

оцінювання досягнень учнів.
Згодом, у межах педагогічної практи-

ки, слухачі курсів відвідали урок «Вугле-
води, будова, функції. Моносахариди» в 
10 класі Ужгородської загальноосвітньої 
школи з поглибленим вивченням окремих 
предметів обласної ради Закарпатської 
області, де предмет біологія виклада-
ється за програмами профільного рівня. 

Керівниками педпрактики були Бокоч 
О.С. та Грабовський О.В., доцент кафе-
дри природничо-математичних дисци-
плін, інформаційних технологій ЗІППО.

Метою заняття було: демонстрація 

практичного впровадження сучасних під-
ходів шкільної біологічної освіти у викла-
данні окремих тем з біології, інноваційних 
форм, методів та прийомів проведення 
занять; розвиток умінь аналізу та само-
аналізу навчальних занять.

Учитель біології школи, учитель вищої 
категорії Марина Зинзикова у черговий 
раз вразила присутніх, продемонстру-
вавши високі рівні власної професійної 
компетентності та навченості учнів; 
майстерністю використання найсучасні-
ших освітніх методик, технічних засобів 
навчання; різноманітністю використаних 
методичних рішень, чіткістю в дотри-

манні принципу цілісності мети і змісту 
уроку; застосуванням міжпредметних 
та внутрішньопредметних зв’язків, осо-

бливо з хімією, інтегрованого навчання.
Під час обговорення уроку слухачі 

висловловились щодо відповідності 
заняття сучасним вимогам вивчення біо-
логії (екології); доцільності використання 
продемонстрованих форм та методів 
навчання, їх впливу на ефективність за-
нять; додержання вимог до професійної 
компетентності вчителя; її значення в 
сучасних умовах; конкретних пропози-
цій з метою вдосконалення структури й 
організації занять з біології, як от: лекцій-
но-практична форма навчання, викорис-
тання різних типів уроків, диференціація 
– різнорівнева і профільна, розвиваюча 
та виховна функції навчання, раціональ-
не поєднання усних і письмових видів 
роботи, удосконалення системи вправ, 
використання дидактичних матеріалів (в 
т.ч. різнорівневих, наочності, ТЗН, ПК), 
реалізація міжпредметних зв’язків, удо-
сконалення форм контролю та ін.

Присутні одностайно визнали відвіда-
ний урок як справді сучасний.

Зі слів слухачів, педагогічна практика 
на курсах підвищення кваліфікації вчи-
телів біології та екології виявилась од-
нією з найцікавіших форм занять. Адже 
вона сприяє вдосконаленню основних 
професійних якостей вчителя: потреби 
у самоосвіті, умінь використовувати тео-
ретичні знання при вирішенні конкретних 
завдань, активізації творчої діяльності 
педагога, компетенцій учителя (як ме-
тодичних, так і самоаналізу результатів 
своєї діяльності). 

УДОСКОНАЛЕННЯ  МЕТОДИЧНИХ
ТА  САМООСВІТНІХ  ЯКОСТЕЙ 

Нещодавно в Іршавській загально-
освітній школі І-ІІІ ступенів №2 
пройшов Всеукраїнський місячник 

шкільних бібліотек під гаслом «Вихову-
ємо громадянина – патріота України». 
Цьогоріч він сприяв втіленню основних 
положень «Концепції національно-па-
тріотичного виховання дітей та молоді», 
приверненню уваги до проблеми патрі-
отичного виховання в нашій державі, 
розкриттю виховної функції шкільної 
бібліотеки, об’єднанню зусиль педаго-
гічного колективу та бібліотеки щодо 
формування патріотичної свідомості в 
молодого покоління.

Протягом місяця у школі організовано 
та проведено різноманітні заходи: урок-
презентація «Конституція України у моєму 
житті», усний журнал «Народні символи 
України», козацькі розваги «Сила наша у 
любові до Вкраїни-неньки!», огляд літе-
ратури «Моя Україна – колиска козаць-
кої волі», книжкова виставка-мандрівка 
«Замки, фортеці та палаци України», 
конкурс малюнків «Моя країна – Україна», 
ілюстративно-документальна виставка 
«На варті наших душ – НЕБЕСНА СО-
ТНЯ», книжкова панорама «Незгасаючий 
вогонь безсмертя», відбулася зворуш-
лива, щира зустріч з учасником АТО 
Луцівом А.Р. Ми горді від того, що у на-
шому місті є ким пишатися і з кого брати 
приклад. Ми чекаємо всіх наших захис-
ників живими і обов’язково з перемогою.

За інформацією сайту
відділу освіти Іршавської РДА

Фахове становлення вчителя – 
довготривалий процес, який по-
чинається від обрання професії 

до перших років самостійної роботи у 
школі. Проблема професійної адаптації 
набуває величезного значення серед 
проблем успішного професіоналізму 

молодого вчителя. Вирішення цієї про-
блеми значною мірою сприяє уникненню 
таких негативних явищ, як нестабільність 
педагогічних кадрів, їх плинність.

На базі Гукливської ЗОШ І-ІІ ст. від-
булося перше засідання школи молодого 
вчителя «Формування особистості вчите-
ля – основа розвитку освіти».

Із планом роботи семінару-практикуму 
та роботи школи молодого педагога озна-
йомила вчителів-початківців методист 
райметодкабінету – Селехман В.І.

Завідувач методичного кабінету Со-
ловій В.М. ознайомила присутніх з осно-
вними нормативними документами вчи-
теля, наголосила, з якими проблемами 

стикається молодий педагог на початку 
своєї педагогічної діяльності. 

Залюбки провели майстер-класи для 
молодих вчителів досвідчені колеги, які 
показали інноваційні форми та методи 
проведення уроків та продемонстрували 
власні педагогічні знахідки.

З метою сприяння психологічній адап-
тації молодих педагогів до умов роботи у 
школі практичний психолог навчального 
закладу Бирак Л.І. провела заняття з 
елементами тренінгу.

 Заступник директора з навчально-
виховної роботи Козик Л.В. ознайомила 
колег із організацією наставництва та ста-
жування з молодими вчителями в школі.

За інформацією відділу освіти,
молоді та спорту Воловецької РДА

У навчальних закладах Перечин-
ського району проводиться ефек-
тивна робота щодо створення 

оптимальних умов для розвитку літе-
ратурних здібностей обдарованих дітей.

Зростає зацікавленість учнівської 
молоді до творчих конкурсів.

Саме у День української писемності 
та мови у Перечинській гімназії ІІ-ІІІ ст. 
суспільно-гуманітарного напряму від-
булися районні урочистості з нагоди 
відкриття ХІІІ Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості, що проходить під 
гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» 
та присвячений 200-річчю від дня наро-
дження Тараса Григоровича Шевченка. 

Захід відкрила методист РМК відділу 
освіти, молоді та спорту Перечинської 
районної державної адміністрації Марія 
Мулеса. З вітальним словом до при-
сутніх звернулися також голова РМО 
вчителів української мови та літератури 
Валерія Дорогович та директор гімназії 
Жанна Опаленик. 

Юні обдарування району презентува-
ли свої творчі доробки та читали поезії 
Кобзаря, зокрема: Ангеліна Мегела – із 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Тур’я 

Ремета, Іван Бігун із Перечинської за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Наталія 
Ковш, Валерія Токар, Валерія Климець, 
Юлія Крачковська, Станіслав Фуцур, 
Олеся Янкович, Яна Платош, Крістіна 
Мацо – учні Перечинської гімназії, а 
також Юлія Вишняк, яка декламувала 
«Заповіт» Шевченка словацькою мовою. 
Виступам дітей передувала мультиме-
дійна презентація про життя і творчість 
Кобзаря із серії «Великі українці», а 
завершилося свято мультимедійною 
презентацією «Думи мої, думи мої…», 
створеною вчителем української мови та 
літератури гімназії Елеонорою Вишняк. 

За інформацією відділу освіти,
молоді та спорту Перечинської РДА

Щороку восени у Тячівському 
районному Центрі дитячої та 
юнацької творчості проходить 

зліт лідерів учнівського самоврядування. 
Цьогоріч у зльоті взяли участь 48 лідерів 
навчальних закладів району. 

До всіх присутніх з вітальним словом 
звернулася директор ЦДЮТ Л.Кузнец, яка 
привітала новообраних лідерів та наголо-
сила на тому, що робота у районній раді 
старшокласників – підготовка до свідомо-
го громадського життя.

На посаду голови районної ради пре-
тендували 8 кандидатів. Усі претенденти 
виступили зі своїми передвиборчими 
програмами, в яких окреслили ідеї та 
плани на майбутнє, розповіли про свої за-
хоплення та досягнення. Керівник гуртка 
ЦДЮТ Віталія Агоштон провела ділову гру 
«Я-лідер» та анкетування «Я і колектив».

Захід завершився словами вдячності 
за щире спілкування та сподівання на 
плідну роботу у навчальному році.

За інформацією відділу освіти,
молоді та спорту Тячівської РДА

МОЛОДІ  ПЕДАГОГИ  ВЧАТЬСЯ!

МАТЕРИК,  ЩО  ЗВЕТЬСЯ 
БАТЬКІВЩИНОЮ

ЗЛІТ  ЛІДЕРІВ
УЧНІВСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

КОНКУРС  УЧНІВСЬКОЇ  ТВОРЧОСТІ   
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Роботу семінару очоли-
ла методист районного 
методичного кабінету 

Подолей Наталія Михайлівна, 
яка ознайомила присутніх з 
планом роботи та визначила 
основні завдання.

Заступник директора з 
навчально-виховної роботи 
Шостак Яна Іванівна приві-
тала учасників семінару та 
представила вчителів кафе-
дри філології, подала аналіз 
їхньої професійної і творчої 
діяльності.

Учителі району відвідали 
відкриті уроки з української 
мови в 10 класі «Складання і 
розігрування діалогів до запро-
понованих ситуацій у дистант-
ному й контактному спілку-
ванні», який провела вчитель 
вищої категорії Товтик Ганна 
Василівна, та української літе-
ратури у 8 класі «Т.Г.Шевченко 
«Думи мої, думи мої…», про-
ведений вчителем I категорії 
Моцов Мариною Василівною. 
Це дало змогу учасникам се-
мінару глибше ознайомитися 
з роботою кожного вчителя. 

У процесі аналізу уроків 
учасники семінару відмітили 
високий рівень їх проведення, 
повноту розкриття тем, ви-

користання інноваційних та 
інтерактивних технологій.

Особливе враження на 
учасників семінару справив 
позакласний захід «На крилах 
української пісні і слова», де 
яскраво представлено актор-
ські здібності не тільки вчите-
лів-філологів, а і талановитих 
дітей школи. Це є свідченням 
систематичної роботи, яку 
проводять учителі школи з об-
дарованими дітьми, аби не за-
губити зерна їхнього таланту, 
а розвинути їх.

Усі учасники семінару отри-
мали розіграні в лотерею при-
зи, виготовлені руками учнів 
школи. Настрій в усіх від по-
баченого і почутого був підне-

сений, урочистий, святковий. 
Усі учасники дійства були 
захоплені виконавською май-
стерністю учнів та вчителів.

Яскраво і творчо проведено 
ділову гру «Вузлики теорії в 

практичній діяльності» Товтик 
Г.В. Учителі району не тільки 
ознайомилися з ключовими і 
предметними компетентностя-
ми, а й практично позмагалися 
у застосуванні знань.

Саме тому на педагогічних 
посиденьках «Поговоримо 
відверто» від усіх учителів 
району звучали слова подяки 
вчителям української мови і 
літератури та адміністрації 
Яблунівського навчального 
закладу за високий рівень про-
ведення семінару.

Марія Гайович, 
голова м/о вчителів

української мови
та літератури

У всіх навчальних закладах міс-
та Хуста влітку проводилися 
поточні ремонти, а в багатьох 

школах – капітальні ремонти різ-
них приміщень. Отож на школярів 
чекали оновлені красиві класи та 
кабінети. Та найбільше пощастило 
учням Хустської гімназії-інтернату, 
бо замість заасфальтованого фут-
больного поля, на якому легко можна 
було травмуватися, тепер у них буде 
сучасний міні-стадіон з біговими 
доріжками, а також майданчиком зі 
штучним покриттям для гри у футбол 
та баскетбол. 

Такий подарунок гімназистам до 
нового навчального року зробив 
Валерій Лунченко за підтримки бла-
годійного фонду «Наше майбутнє» 
Валерія Лунченка та М.Білецького. 

– Гімназисти з року в рік показують 
найкращі результати як на інтелек-
туальних конкурсах, олімпіадах, так 
і різних спортивних змаганнях, тому 
своєю працею чесно заслужили 
такий подарунок, – каже Валерій. – 
Тому, для того, хто хоче працювати, 
сам Бог велів створити хороші умови 
не тільки для навчання, але й для 
занять спортом, бо недарма кажуть, 

що здоров’я – запорука успіху у житті. 
До доброї справи долучилася і 

Хустська міська рада, яка виділила 
270 тис. гривень на те, щоб у гімна-
зії заасфальтували бігові доріжки. 
Міський голова Володимир Кащук 
взяв на особистий контроль якісне 
і вчасне виконання робіт, виділення 
спеціальної техніки. 

Звичайно, як старшокласники, так 
і молодші школярі у захваті від ново-
го міні-стадіону. 

– Усім відома істина «Здоров’я 
– найдорожчий скарб». Але у наш 
час бути здоровим, вести здоровий 
спосіб життя ще й престижно. Під-
тримувати хорошу фізичну форму 
якраз і допомагають заняття спор-
том, – ділиться думками учень 11 
класу Іван Андрейко. – Та часто у 
старшокласників просто не вистачає 
часу на відвідування спортивних 
секцій поза межами школи. Тепер 
ми отримали можливість займатися 
спортом у рідній школі. Утриматися 
від спокуси пограти у футбол на 
новому майданчику чи елементарно 
пробігтися біговими доріжками, щоб 
зняти напруження після уроків, про-
сто неможливо.

ВІСТІ  З  ХУСТСЬКОГО  РАЙОНУ

З особливостями навчально-
виховного процесу, органі-
зацією методичної роботи 

у навчальному закладі присутніх 
ознайомила Гречка Оксана Юрі-
ївна, ЗДНВР, учитель хімії. 

Родзинками з досвіду роботи 
поділилися Молнар Марія Іва-
нівна, учитель хімії Липчанської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка висвітлю-
вала тему використання методу 

проектів, наголосила на його 
перевагах та недоліках; Шутко 
Ольга Василівна, учитель хімії 
Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
яка акцентувала увагу присутніх 
на особливостях розвитку твор-
чого потенціалу учнів. Універ-
сальними для розвитку творчих 
та пізнавальних компетентностей 
є інтерактивні методи навчання, 

які формують вміння вирішувати 
завдання, сприяють активізації 
особистісних якостей учня. 

Креативні учні під творчим 
керівництвом педагогів школи – 
Росохи Марії Дмитрівни, учителя 
хімії, та Мікловш Лариси Павлів-
ни, учителя біології – запросили 
учасників зібрання до мандрівки 
у світ хімічних перетворень, про-
демонструвавши цікаві досліди. 

Браїла Віра Василівна, ме-
тодист РМК, відмітила, що до-
сягнення мети сучасної освіти 
пов’язане з особистісним потенці-
алом учителя, його загальною та 
професійною культурою, без яких 
неможливе вирішення наявних 
проблем навчання та виховання 
відповідно до нових освітніх пара-
дигм. Сучасному учителеві необ-
хідні гнучкість і нестандартність 
мислення, вміння адаптуватися 
до швидких змін сьогодення. А 
це можливо лише за умови ви-
сокого рівня професійної компе-
тентності, наявності розвинених 
професійних здібностей. 

Маріанна Горват, 
учитель хімії

Кривської ЗОШ І-ІІІ ст.

З метою формування творчої особис-
тості дитини за системою Карла Орфа 
на базі Кривського ДНЗ Хустського 

району (завідувач Бута В.В.) пройшов ра-
йонний семінар музичних керівників «Інтер-
претаційно-виконавські музичні ігри: крок до 
творчості, краси, оригінальності».

Учасники заходу переглянули заняття 
із застосуванням нетрадиційних методів 
музичного виховання у старшій групі про-
веденого музичним керівником Бутою С.М. 
«Магічність музики».

Кір’янова В.Ф., методист РМК у своєму 
виступі-презентації «Креативний розвиток 
дошкільника засобами 
музичного мистецтва» 
закцентувала увагу на 
те, що музично-педа-
гогічна система Карла 
Орфа базується на три-
єдності музики, руху і 
мови в процесі вихован-
ня особистості.

 Використовуючи 
систему К. Орфа на 
заняттях музикою, діти 
різної вікової групи ак-
тивно включаються в колективну музичну 
творчість, з інтересом складають мелодії, 
танцювальні рухи. 

 Учасниками заходу переглянуто пре-
зентації з досвіду роботи з питань музично-
естетичного виховання дітей за методикою 
К. Орфа в дошкільних навчальних закладах 
району, де вони мали змогу переконатися, 
що сприйняття музики – складний процес, 

який вимагає від дитини уваги, пам’яті, роз-
виненого мислення, різноманітних знань. 
Саме тому необхідно навчити дітей розумі-
ти особливості музики як виду мистецтва, 
свідомо акцентувати їхню увагу на засо-

бах музичної виразності 
(темп, динаміка і т. ін.), 
розрізняти музичні тво-
ри за жанром, характе-
ром тощо. 

Основним призна-
ченням занять за сис-
темою Карла Орфа є 
залучення всіх дітей до 
музики незалежно від 
їхніх здібностей, роз-
кутості індивідуально-

творчих сил, розвитку природної музичності.
Творчий підхід до викладання музики ді-

тям – це креативність, яку творить педагог 
та його вихованці. 

Головний спеціаліст відділу освіти 
Капцош О.Ф. наголосила, що концепцію 
К. Орфа складає імпровізоване музикуван-
ня, з допомогою якого основне завдання му-
зично-дидактичних ігор – формувати у дітей 
музичні здібності в доступній ігровій формі, 
допомагати їм розібратись у співвідношенні 
звуків за висотою, розвивати у них відчуття 
ритму, тембровий і динамічний слух, праг-
нення до самостійних дій із застосуванням 
знань, отриманих на музичних заняттях.

О. Бринзей,
музичний керівник

Копашнівського ДНЗ

МЕТОДИЧНИЙ  ФОРУМ  УЧИТЕЛІВ  ХІМІЇ

ВІДКРИТТЯ  МІНІ-СТАДІОНУ
У  ХУСТСЬКІЙ  ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТІ

НА  КРИЛАХ  УКРАЇНСЬКОЇ  ПІСНІ  І  СЛОВА

ЧАРІВНИЙ  СВІТ  МУЗИКИ 

Нещодавно в Яблунівській ЗОШ I-III ступенів Хуст-
ського району проведено районний семінар учителів 
української мови та літератури «Формування і розви-
ток ключових і предметних компетентностей осо-
бистості на уроках української мови та літератури» 

Важко переоцінити вплив 
музики на дитину. Це – живе не-
вичерпне джерело натхнення. У 
дошкільному віці діти сприйма-
ють світ мистецтва серцем, 
дотиком своєї вразливої душі

Днями на базі Ізянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хустського 
району відбувся методичний форум учителів хімії «Засоби 
педагогічного вдосконалення у контексті вимог сучасної 
освіти». Професійна компетентність учителя – поняття 
динамічне, багатогранне й багатоаспектне, його зміст 
змінюється у відповідності з процесами, що відбуваються 
в суспільстві й освіті
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3 листопада у Хустській гімназії-інтер-
нат в урочистій, теплій та щирій атмосфері 
відбулася презентація книги «Із минулого 
у майбутнє». На презентацію завітало 
багато гостей: міський голова В.П. Кащук, 
секретар Хустської міської ради В. Ерфан, 
автори книги Ф.Ф. Дубровка, І.М. Гулянич, 
В.О. Голуб, випускники різних років навчан-
ня І.І. Палешник, Л.І. Орос, педагогічний 
колектив гімназії, гімназисти-старшоклас-
ники. 

Відкрив урочистості директор Хустської 
гімназії-інтернату М.С. Онофрей, який зро-
бив невеличкий екскурс в історію створення 
навчального закладу, його реорганізацію 
у гімназію-інтернат, розповів про успіхи 
педагогічного та учнівського колективів на 
сучасному етапі, покращення матеріально-
технічної бази. 

– Безперечно, сьогодні історичний день, 
– наголосив директор, – адже вихід у світ 
книги «Із минулого у майбутнє» це не лише 
доказ того, що наша школа вписала яскраву 
сторінку у розвиток освіти на Закарпатті. Не 
менш важливим є і те, що набутки, досвід, 
творчий пошук кількох поколінь найкращих 
педагогів, що самовіддано працювали у 
ній, ми зберегли для наступних поколінь. 
Ця книга не тільки красива і солідна, але й 
дуже потрібна зараз, коли освіта в Україні 
у черговий раз опинилася на роздоріжжі. 
Велике спасибі першим випускникам шко-
ли, які ініціювали створення книги, та всім, 
хто взяв участь у її створенні.

Головний редактор книги Федір Дубров-
ка розповів про те, як виник задум створити 
таку книгу та ті завдання, які поставили 

перед собою члени редколегії:
– Учителем школа стоїть, а школою 

держава. Ці слова видатного українця 
І.Франка – загальний стрижень книги, – 
підкреслив Федір Федорович. – Адже саме 
у школі виховуються майбутні патріоти, 
професіонали, учені, творці держави. Усім, 
чого я та інші випускники школи досягли у 
житті, ми завдячуємо, у першу чергу, своїм 
учителям. Без сумніву, зв’язок поколінь, 
обмін досвідом, нові досягнення вчителів 

та учнів гімназії є тими дороговказами, що 
спрямовують розвиток школи у майбутнє. 
Я безмежно щасливий, що школа, в якій 
я навчався, і зараз залишається однією 
з найкращих у Закарпатті. Для того, щоб 
учні здобули якісну освіту, тут створюють 
всі умови: добирають кваліфіковані кадри, 
проводять конкурсний відбір учнів, забез-
печують необхідне оснащення кабінетів, 
упроваджують педагогічні інноваційні 
технології.

З теплими і щирими словами до присут-
ніх звернувся і міський голова В.П. Кащук:

– Вихід книги про навчальний заклад 
– надзвичайна і неординарна подія для 
нашого міста. Ваша школа за всі роки свого 
існування якісно впливає на розвиток осві-
ти у нашому регіоні. Найкращі результати 
показують завжди ваші учні. Те, що уче-

ниця гімназії захищала честь України на 
олімпіаді з географії у Бразилії, говорить 
багато про що. І це закономірно, бо їм є на 
кого рівнятися, адже на різних конкурсах і 
їхні вчителі найкращі. Жодна школа, крім 
вашої, не може похвалитися, наприклад, 
тим, що має 4 заслужених учителів України. 
Тому ми пишаємося гімназією, її учнями та 
вчителями. Будемо і надалі всіляко сприяти 
поліпшенню матеріально-технічної бази 
школи.

Заслужений вчитель України, член 
редколегії книги Христина Шкробинець 
розповіла про труднощі, які долала під час 
створення книги, та висловила сподівання, 
що випускники гімназії теж продовжать до-
бру справу і видання книг буде продовжено.

– Готувати цю книгу, підбирати кандида-
тури тих, чиї імена мають потрапити на її 
сторінки, було дуже важко. За 59 років, що 
минули з часу відкриття школи-інтернату, 
її закінчили понад 30 тисяч випускників. 
Серед них відомі вчені, медичні працівники, 
педагоги, юристи, політики, представники 
творчої інтелігенції, військові, державні 
службовці, трудівники підприємств. Їхні 
долі – яскрава ілюстрація успішності та 
результативності справді високого рівня на-
вчально-виховної роботи кількох поколінь 
прекрасних педагогів Хустської школи-

інтернату та її правонаступниці Хустської 
гімназії-інтернату, – сказала Христина 
Миколаївна. – Золотий фонд випускників 
налічує тисячі гідних імен, тому сподіває-
мося, що видання книг буде продовжено.

Книга «Із минулого у майбутнє» – це 
пам’ятник колективу, який виводив на світлі 
життєві простори тисячі сиріт та дітей із 
багатодітних родин, і тим учителям, які до-
помагають гімназистам сьогодні торувати 
стежки у світ знань. 

Ще багато щирих слів вдячності було 
сказано авторам книги. Випускники зга-
дували цікаві епізоди зі шкільного життя, 
своїх улюблених учителів, розповідали 
один одному про своє життя зараз, про 
дітей та онуків. Усіх їх об’єднувала рідна 
almamater, гордість за навчальний заклад, 
де вони отримали знання та здобули прак-
тичні життєві навички від своїх найкращих 
учителів та вихователів. Їхні теплі почуття 
до рідної школи дуже влучно передала Віра 
Мотринець, випускниця 1969 року:

Я все життя вертатимусь до тебе,
Переступаючи із трепетом поріг.
Гімназисти під керівництвом учителя му-

зичного мистецтва Л.І. Прокопів та вчителя 
хореографії Н.М. Варцюб’юк підготували 
оригінальну концертну програму. Її родзин-
кою стала пісня «Дитинства наш рідний 
дім», слова і музику якої написав Василь 
Шкробинець, учитель англійської мови.

Н.В. Юришинець

ІЗ  МИНУЛОГО  У  МАЙБУТНЄ
Презентація книги про Хустську школу-інтернат та її наступницю гімназію-інтернат

НА КНИЖКОВУ ПОЛИЧКУ

Ініціаторами цього видання стали перші випускники та педагоги. Головний 
редактор – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, член Нью-Йоркської Академії наук – Федір Дубровка, заступник – Віра 
Голуб (Мотринець). Члени редколегії: Ілля Гулянич, екс-помічник голови, за-
ступник керівника апарату Закарпатської ОДА, заслужені вчителі України 
Олена Канєвська, Христина Шкробинець, Михайло Онофрей. У виданні деталь-
но описана історія становлення та розвитку Хустської школи-інтернату, 
аналізуються особливості навчально-виховного процесу у цьому закладі, 
представлена педагогічна діяльність багатьох учителів, розповідається 
про долі випускників школи. Гідним продовжувачем славних традицій школи-
інтернату, безперечно, стала гімназія-інтернат, педагогічний колектив якої 
під мудрим керівництвом директора М.С. Онофрея не тільки зберіг набутки 
своїх попередників, але й продовжив поступальний рух уперед, враховуючи 
виклики часу. У книзі висвітлено досвід роботи педагогічного колективу 
гімназії-інтернату, успіхи гімназистів, актуальність та перспективи роз-
витку шкіл інтернатного типу в Україні на сучасному етапі

Щорічно в останній тиждень жовтня Велико-
березнянська гімназія святкує свій день 
народження.

Традицією стало з цієї нагоди проводити в закладі 
День самоврядування. Випускники пробують себе 
у ролі вчителів, обирають власного директора, за-
ступників, проводять уроки. Не змінилося в такому 
устрої нічого й цього року.

Після уроків усю велику гімназійну родину чекав 
святковий вечір. Гімназисти 6, 9, 11 класів підготу-
вали сценки, у яких показали своє бачення шкільних 
буднів. 6-Б клас переніс усю залу на 100 років назад, 
щоб дати змогу побувати у тогочасній гімназії. 

Учні 9-Б класу з радістю розповідали про свої літні 
канікули, разом з матусями готувалися до нового 
навчального року на шкільному ярмарку. 

Випускники ж у своєму виступі просто показали 
себе у звичних для них ситуаціях, привітали вчителів 
словами подяки. 

Довгоочікуваним став цей день для п’ятикласників, 
адже від сьогодні вони стали повноправними гімна-
зистами. 

У свою чергу, діти пообіцяли гордо і впевнено 
нести це почесне звання.

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКІЙ  ГІМНАЗІЇ
ВИПОВНИЛОСЯ  23

У жовтні цього року виповнило-
ся 75 років із дня створення 
державної системи трудових 

резервів (відповідно до Указу Президії 
Верховної Ради СРСР від 2 жовтня 
1940 року № 37), яка заклала основу 
для розвитку системи сучасної про-
фесійно-технічної освіти.

Складний шлях становлення, роз-
витку, піднесення професійної школи 
– це яскрава сторінка в історії нашої 
держави, це тисячі трудових подвигів 
її громадян, це свідчення справжнього 
патріотизму і любові до Батьківщини.

Сьогодні система професійно-тех-
нічної освіти незалежної України, до-
лаючи труднощі, продовжує віддано 
служити країні та її громадянам, вихо-
вуючи молоде підростаюче покоління.

До відзначення 75-ї річниці ство-
рення державної системи професій-
но-технічної освіти та святкування 
Дня працівників освіти долучилися 
професійно-технічні навчальні закла-
ди області. Учнівська молодь ПТНЗ 
нашого краю організувала зустріч 
з почесними гостями – ветеранами 
праці, наставниками учнівської моло-
ді, підготувала святкові концерти, де 
звучали вірші та пісні, слова подяки 
за плідну працю на освітянській ниві 
(Державний навчальний заклад «Му-
качівський центр професійно-техніч-
ної освіти», Ужгородське ВКУ КНТЕУ, 
ВПУ № 3 м. Мукачево). За ініціативи 
Ради учнівського самоврядування 
пройшла акція «Повага» (ВПУ № 3 

м. Мукачево).
В Ужгородському вищому профе-

сійному училищі торгівлі та технологій 
харчування проведено виховний 
захід «Каша – мати наша», який 
передбачав поєднання виробничих 

і виховних елементів з метою пред-
ставлення страв із каш української 
та закарпатської кухні. Присутні в 
залі почули цікаві розповіді учнів про 
історію виникнення закарпатської 
страви «Банош», легенду про «То-
кан», прислів’я про каші, послухали 
веселі пісні. Прославляти професії, 
за якими здійснюється підготовка в 
училищі, стало доброю традицією 
закладу.

У ДПТНЗ «Білківський професій-
ний аграрний ліцей» організовано 
профорієнтаційний захід «Сузір’я 
професій». Запрошені на свято учні 
загальноосвітніх шкіл с. Великий 
Раковець, с. Білки, с. Вільхівка з 
уст самих ліцеїстів ознайомилися 
з професіями, з яких здійснюється 

підготовка в навчальному закладі, від-
відали майстерні, навчальні кабінети, 
гуртожиток та побували на виставці 
робіт гуртківців технічної творчості.

Сучасні реалії життя та вимоги до 
освіти є надзвичайно високими. Тому 
дуже важливо будь-якому навчально-
му закладу не втратити своє місце в 
просторі освіти, реально конкурувати 
за кожного учня, й на ринку праці 
представити випускників як справжніх 
фахівців своєї справи.

У рамках святкування 75-річчя з 
дня створення державної системи 
трудових резервів в Ужгородському 
ВКУ КНТЕУ проведено відкритий 
урок виробничого навчання з професії 
перукар (перукар-модельєр) «Укла-
дання волосся хвилями холодним 
способом» (майстер виробничого 
навчання Павкевич М.І.). Родзинкою 
уроку стала гра «Найрозумніший», 
під час якої вихованці, використову-
ючи мультимедійне обладнання та 
презентацію, закріплювали вивчений 
матеріал. 

Учні випускних груп училища також 
взяли участь у «Ярмарку вакансій», 
організованого Ужгородським міським 
центром зайнятості з метою інформу-
вання учнівської молоді щодо вакансії 
та вільних робочих місць на підпри-
ємствах, в організаціях та установах, 
працевлаштування майбутніх квалі-
фікованих робітників на своє перше 
робоче місце.

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти 

у Закарпатській області

ЮВІЛЕЇ

ЮВІЛЕЙ  СИСТЕМИ  ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ  ОСВІТИ
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«Немає другого Дніпра
і не буде іншої Батьківщини… 

То є ваша Батьківщина.
То є ваш дім і він буде таким,

яким ви його зробите…» 
          Євген Сверстюк

Сучасна українська школа перебу-
ває в процесі інтенсивного розви-
тку, плідного пошуку, активізації 

науково-педагогічних ініціацій. Школа 
покликана стати для учня та вчителя 
місцем духовного збагачення кожного 
з учасників навчально-виховного про-
цесу, де формувалася б громадянська 
зрілість, особиста відповідальність за 
свій внесок у національно-культурне від-
родження України, у розбудову держави. 
Велику роль в цьому відіграє патріотич-
не виховання молодших школярів.

Патріотичне виховання в сучасній 
школі містить взаємопов’язану діяль-
ність учителя, вихователя та учня з роз-
витку сукупності моральних норм та рис 
поведінки, а саме: повага до Батьківщи-
ни, відданість їй, активна праця на благо 
Вітчизни, примноження трудових звичаїв 
країни, прагнення до зміцнення честі й 
гідності своєї держави, любов до рідного 
краю, дружба з іншими народами тощо. 
Школа має невичерпні можливості для 
здійснення патріотичного виховання. 

Під час навчального процесу молод-
ші школярі ознайомлюються з історією 
українського народу, його багатовіковою 
боротьбою за свої права за незалеж-
ність, з багатонаціональною культурою, 
унікальними традиціями, звичаями та 
обрядами.

У початкових класах важливого 
значення набувають такі інтерактивні 
засоби виховання, як народні обряди 
та традиції, що спрямовані на розви-
ток творчого потенціалу особистості, 
кооперування та гуманізацію стосунків 
у колективі. Саме під впливом системи 
народознавчих заходів діти проходять 
шлях свого розвитку від підсвідомого ро-
зуміння своєї етнічної належності у мо-
лодшому віці до національної зрілості.

Рідна мова, історія народу, його тра-
диції, звичаї та обряди, зокрема, фоль-
клор, різні види народного мистецтва 
й художня творчість, народні символи 
та народна символіка, − все це є тим 
благодатним ґрунтом, на якому зростає 
національна свідомість. 

Саме використання народних тра-
дицій, обрядів у вихованні, через ці-
леспрямованість і підпорядкованість 
цього виховання власним уподобанням 
молодших школярів – одна з важливих 
ідей сьогодення.

Відображення народознавчого ас-
пекту в навчально-виховному процесі 
можуть бути сформовані відповідно до 
народного календаря. Однією з форм 
цього аспекту є проведення шкільних 
декад, в організації яких вихователь 
використовує засоби виховного впливу 

різних видів мистецтва, що розкривають 
природні здібності кожного школяра. 
Проведення таких тематичних декад у 
початковій школі сприяє формуванню 
певних знань про народ, особливості 
його трудової діяльності й побуту, ма-
теріальну та духовну культуру, історич-
ний досвід і нинішній спосіб організації 
життєдіяльності, його традиції, звичаї, 
знання про родовід, отчий край тощо. 
Їх доцільніше проводити щосеместру.

Результати цієї народознавчої роботи 
можуть висвітлюватися у підсумковому 
огляді-заліку, де кожен клас, що брав 
участь у декаді, звітує про виконану 
роботу. Це – оформлені сторінки руко-
писної книги, альбоми з малюнками, 
експонати для шкільного музею.

Приклади завдань для молодших 
школярів: 

- кожному учневі запам’ятати та запи-
сати імена своїх матусь, татків, бабусь, 
дідусів, прадідів. На основі зібраних 
відомостей виготовити альбом «Наш 

родовід»;
- зібрати та описати народні при-

казки та прислів’я. Намалювати до них 
ілюстрації;

- вивчити самим та показати іншим 
учням народні ігри та розваги. Записати 
їх, проілюструвати;

- вивчити та підготувати театралізацію 
2-3 народних пісень;

- створити «Пісенник» з малюнками і 
текстами до пісень.

Таку роботу слід продовжувати і в 
наступних класах, що сприятиме глибо-
кому та свідомому засвоєнню народних 
звичаїв, вивченню та дотриманню об-
рядів, вихованню національно свідомої 
особистості. 

Для прикладу наведу і позакласний 
виховний захід, який проводився у 2 
класі.

Народні символи України
(Позакласний виховний захід у 2 класі)

Мета: поповнювати й розширювати 
уявлення дітей про народні символи, 
народні традиції України, виховувати 
почуття патріотизму, любові до Бать-
ківщини, повагу до народних символів.

Обладнання: українські рушники, 
кетяги калини, хліб-сіль, гілочки верби.

1-й учень: 
Є в центрі Європи чудова країна,
Сягає корінням у сиві часи.
І це – незалежна моя Україна!
Тут – гори Карпати, степи і ліси.

2-й учень: 
Моя Батьківщина – велика країна.
Весь Всесвіт – для мене вона.
Найкраща у світі моя Україна,
У цілому світі одна.

3-й учень: 
Я тут народився у добру годину,
Тут світ пізнавати учусь.
Люблю я всім серцем свою Україну!
І нею пишаюсь, горджусь.

4-й учень: 
Що краще у світі за рідну місцину?
Вкраїна, як ненька – одна.
Люблю я всім серцем свою Батьківщину, 
Для мене – найкраща вона.
Звучить пісня «Немає України без 

калини» (муз. М. Ведмедері, слова Г. 
Клок). Діти займають місце в залі. 

Ведуча. Вельмишановні гості, дорогі 
діти! Сьогодні ми зібралися, щоб прига-
дати українські народні звичаї, поговори-
ти про народні символи України. Кожен 
народ має свої звичаї, що формувались 
протягом багатьох століть. Це ті прикме-
ти, за якими його розпізнають не тільки 
в наш час, а й в історичному минулому. 
Народні символи та звичаї – це святі 
обереги українського народу.

Розпочнемо сьогоднішнє свято з 
чудової традиції – зустрічати гостей 
хлібом-сіллю. 

Дівчинка і хлопчик в українських кос-
тюмах виносять на вишитому рушнику 
коровай, прикрашений кетягами калини. 
Дарують його гостям зі словами:

Гостей годиться хлібом-с іллю 
зустрічати,

Привітним, гожим словом віншувати.
Прийміть же хліб на мальовничім 

рушникові,
Про цей рушник сьогодні йтиме мова.

5-й учень: Україна славиться само-
бутньою культурою – весь світ знає укра-
їнський запальний гопак, милозвучні та 
задушевні пісні славетних кобзарів. Є в 
Україні власні традиції. Вишитий рушник 
– один із символів українського народу. 
Не було, мабуть, жодної хати в Україні, 
яку б не прикрашали рушниками.

«Хата без рушників, що родина без 
дітей».

«Рушник на кілочку – хата у віночку». 
«Не лінуйся, дівонько, рушники ви-

шивати – буде чим гостей шанувати».

6-й учень: Рушник з давніх-давен 
символізував мир, злагоду та здоров’я 
в сім’ї. Він був оберегом домівки. Тра-
диційно українські жінки вміли прясти, 
шити і вишивати. Тож вишивали матері 
своїм синам у дорогу сорочки і рушники, 
щоб доля їхня була світлою, доброю, 
щоб поверталися діти додому. 

7-й учень: Усе наше життя минає по-
ряд з рушником: ним зустрічають доро-
гих гостей, з рушником виходять вперше 
навесні в поле чи справляють обжинки, 

з рушником проводжають хлопців до 
лав Армії, дівчина подає рушник на знак 
згоди під час сватання, молодята стають 
на рушник, коли одружуються, вишитими 
рушниками вшановують народження 
нової людини, з рушником проводжають 
в останню путь.

Виконується українській танок з руш-
никами.

Звучить фонограма козацької пісні. 
До зали заходить козак Голота. 

Козак Голота. Доброго дня Вам, люди 
добрі. Ви мене впізнали? Я ж – Козак 
Голота! До нас на Січ дійшла чутка, що 
тут зібралися діти, щоб познайомитись 
із народними звичаями та символами. 
От я і вирішив завітати до вас у гості, бо 
хто ж як не я, справжній січовий козак, 
знає українські традиції?

Ось наприклад, у кожного народу є 
улюблене дерево: у росіян – береза, у 
канадців – клен. А яке дерево найбільш 
шанували українці?

(Відповіді дітей). Правильно, це верба 
– символ краси, неперервності життя. 
Вона дуже живуча: встромиш у землю 
гілочку, і виросте дерево. А якщо пора-
нишся, то засип рану порошком меленої 
вербової кори, і кров зупиниться. А що 
ви знаєте про вербу? 

8-й учень: Верба дуже любить воду, 
тому росте на берегах водойм, або біля 
криниці. З давніх-давен люди помічали, 
що там, де росте верба, вода чиста, про-
зора і смачна. Про цю властивість верби 
навіть прислів’я склали: 

Де сріблиться вербиця, там холодна 
водиця.

Де вода – там верба, де верба – там 
вода. 

Там криниця, де вербиця. 

Козак Голота. А знаєте, як у давнину 
люди обирали місце для криниці? Коли 
збиралися копати криницю, знахар 
брав гілочку верби в долоню і ходив з 
нею. Якщо вода була близько, листочки 
лоскотали йому долоню. В тому місці і 
копали криницю.

9-й учень: А ще українці вважали 
вербу святим деревом і вірили в її магіч-
ну силу. Остання неділя перед Велико-
днем називається Вербною. На Вербну 
неділю святили вербу в церквах: ці гілоч-
ки слугували оберегом, їх зберігали за 
образами. Коли йшов сильний дощ або 
град, люди кидали ці гілочки на вулицю, 
щоб зупинити негоду.

10-й учень: Свяченою вербою окурю-
вали хату, щоб її мешканці не хворіли. 
Свяченою гілочкою верби підганяли 
худобу, коли перший раз весною гнали 
на пасовисько. Свячену вербу садили 
на городі, щоб вона рятувала людей від 
різної напасті.

(Продовження на стор. 7)

НА ДОПОМОГУ ВИХОВАТЕЛЮ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

ПАТРІОТИЧНЕ  ВИХОВАННЯ
МОЛОДШИХ  ШКОЛЯРІВ
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(Продовження. Початок на стор. 6)

11-й учень: Свяченими вербовими прутиками діти 
хльоскали один одного, примовляючи:

Не я б’ю, верба б’є.
За тиждень – Великдень.
Недалечко – червоне яєчко.
Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля.
На це хльоскання не можна було ображатися, 

оскільки верба давала силу і здоров’я.

Козак Голота. Спасибі вам, дітки. Потішили ви мене. 
А тепер спробуйте відгадати мою загадку:

У вінку зеленолистім, у червоному намисті 
Видивляється у воду на свою хорошу вроду.
(Калина)
Калина – це ще один символ України, не менш ша-

нований, ніж верба.
Недарма в народі кажуть: «Без верби і калини – 

немає України». Не було в Україні хати, біля якої не 
кущувала б калина. А що ви знаєте про калину?

12-й учень: Калина – це символ кохання, краси 
і щастя. Навесні калина вкривається білим цвітом і 
стоїть, як наречена, у білому вбранні. Дівчата весною 
прикрашали свої коси її квітом. А восени, коли кетяги 
калини достигали, їх чіпляли попід стріхою.

13-й учень: У народній медицині не було кращих 
ліків від застуди, ніж калиновий чай. Свіжі ягоди з 
медом та водою вживали під час кашлю та серцевих 
захворювань. А дівчата соком калини очищали облич-
чя, щоб шкіра була гладенькою та рум’яною. Калину 
використовували у численних обрядах, особливо у 
весільному. Коли випікали коровай, неодмінно при-
крашали його гілочками калини.

Козак Голота. А чи знаєте ви, діти, звідки з’явилася 

в Україні ця чудова рослина?
Було це тоді, коли на нашу землю напали татари. 

В одному селі справляли весілля. Багато вродливих 
дівчат зібралося. Красуні-українки, щоб не потрапити 
до рук бусурманів, почали тікати на болото, де й за-
гинули… А на тому місці згодом виріс калиновий кущ 
з ягідками, що були схожі на краплини крові.

Отже, калина – це символ мужності, героїчної бо-
ротьби з ворогами. Як символ пам’яті її саджали на 
цвинтарях, на козацьких могилах. Про калину існує 
багато пісень. Може і ви їх знаєте?

Звучить пісня «Зацвіла в долині червона калина».
Виходить дівчина-Калина. 
Калина. 
За хатою у садочку, у зеленому віночку

Задивлялась у воду на свою 
чарівну вроду.

Тож збігайтеся всі діти, щоб 
на мене поглядіти. 

Ягідками посмакуйте та 
вкруг мене затанцюйте!

Усі виконують хоровод «Ой 
єсть в лісі калина» (україн-
ська народна пісня, обробка 
Л.Ревуцького).

Козак Голота. Побачив я 
серед вас, діти, хлопчиків у 

козацькому вбранні. А ходіть до мене і скажіть, чи 
справжні ви козаки?

Хлопці. Справжні!

Козак Голота. А вас уже прийняли у козаки?

Хлопці. Ні! А як це?

Козак Голота. А ви не знаєте? Тоді слухайте. Був у 
давнину такий звичай. 

Коли хлопчик підростав, його мали обрати козаком. 
Збиралась уся громада, і старший з козаків підносив 

молодим хлопцям кислий калиновий узвар. Хлопці 
мали випити повний кухоль цього узвару. Якщо хлопець 
вип’є і не скривиться, його обирали козаком, дарували 
йому шапку, пояс, спис. Батьки мали справити синові 
гарні чоботи. Якщо ж скривиться, то його в козаки не 
обирали і він мав чекати ще рік.

Отже, перевіримо, чи справжні ви козаки! (Дістає 
глечик з калиновим узваром, розливає його і пропо-
нує хлопцям). 

Ведуча. Ну як? Годні наші хлопці в козаки?

Козак Голота. Годні! (Роздає хлопцям списи).
Заспівайте нам тепер козацьку пісню.
Звучить пісня «Будем козаками» (слова та музика 

А.Загрудного).

Ведуча. Діти, ми живемо в чудовій країні, яка зветь-
ся Україною. Для нас вона – найкраща, найрідніша, 
мила й дорога серцю, бо своя. Тут ми народилися, тут 
ростемо, живемо, вбираємо всю культуру і традиції, 
притаманні лише українському народові.

14-й учень: 
Мені Україна за все наймиліша –
Це рідна Вітчизна, як мати – одна.
Для кожного мила, ясна, найсвітліша,
Найкраща у цілому світі вона!

15-й учень: 
Верба тут над річкою й диво-калина,
У луках волошки… Пшеничні поля…
Найкраща у світі моя Україна,
Моя найсвітліша, чудова земля! 

16-й учень:
Для мене усе тут – найкраще, єдине
І серденьку миле, чарівне, своє.
І думкою кожен в куточок свій лине,
Дорожче за край свій, ну що в світі є?

17-й учень:
Тут навіть повітря найкраще у світі,
На квітах настояне і на меду.
І по-особливому сонечко світить,
Ну де я у світі щось краще знайду? 

Козак Голота.
Єднаймося ж, люди, у дружній родині,
Бо ж ми – українського роду,
Хай злагода буде у нашій країні, 
Добробут і щастя народу!
Звучить пісня «Це моя Україна» (музика 

М. Ведмедері, слова А. Камінчука). 

Марія Катринець, 
вихователь групи продовженого дня 

Білки-Зовдуновицької ЗОШ І ст.,
Іршавський р-н

Учнівський та педагогічний колек-
тиви з нетерпінням чекали на 
гостей, яких зустріли хлібом-сіллю 

та теплими і щирими оплесками. Діти у 
національних костюмах співали пісні, 
декламували віршики, разом молились, 
щоб нарешті закінчилась війна. Наступ-
ного дня гості побували на екскурсії в м. 
Ужгороді, де відвідали етнографічний та 
краєзнавчий музеї, еколого-натураліс-
тичний центр. 

У понеділок на дітей війни чекала вся 
школа. На лінійці їх щиро привітала ди-
ректор школи В.О. Попович. Після уроків 
для наших учнів та гостей Закарпатський 
обласний центр науково-технічної твор-
чості учнівської молоді провів майстер-
клас з виготовлення іграшки з тканини 
та орігамі.

Наступного дня в клубі санаторію 
«Поляна» з дітьми війни, учнями Полян-
ської та Голубинської шкіл проводився 
конкурс карооке. Переможцем стала 
дружба, бо діти сходу і заходу співали 
пісень разом, а також вели хороводи.

З особливою відповідальністю дирек-
ція та працівники школи поставилися 
до організації екскурсії дітей на Сине-
вирське озеро. Начальник відділу освіти 
організувала автобус, а працівники 
школи подбали про те, щоб учні мали 
що перекусити під час подорожі. 

За ініціативи методиста відділу освіти 
О.Г. Пилипанинець проведено акцію 
«Зроби подарунок дитині війни». До 
неї долучилися не тільки полянські 

школярі, а й учні Свалявської гімназії, 
Свалявської ЗОШ № 1, 2, 3, Дусинської, 
Керецьківської, Неліпинської, Голу-
бинської, Плосківської шкіл, вихованці 
Будинку школяра.

До школи навідалася начальник відді-
лу освіти Свалявської РДА Едіта Грабар, 
яка разом із учнями 9 класу Свалявської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 передала подарун-
ки дітям із Донецької області. Полянські 
школярі підготували невеличку концерт-
ну програму, в рамках якої учні 7-Б класу 
Г. Пехньо, М . Бургер та Д. Танасейчук 
декламували вірші. Нікого не залишив 
байдужим спів пісень у виконанні учнів 8 
класу А. Чокнадія та М. Стегури: про це 
свідчили сльози на очах у всіх присутніх. 
Едіта Грабар наголосила, що Схід і Захід 

– завжди разом. Побажала донеччанам, 
щоб швидше скінчилась війна, щоб дні, 
проведені на Закарпатті, залишилися у 
пам`яті назавжди.

Донецькі діти щиро подякували не 
тільки вчителям, які цікаво проводили 
уроки, опікували їх любов`ю, а й учням, 
з якими потоваришували.

Насамк інець директор школи 
В.О. Попович відмітила, що проект «Схід 
– Захід разом» зробив велику справу – 
об’єднав дітей із різних регіонів. Вона 
побажала усім мирного неба і гарних 
оцінок, наголосила, що ніхто нікому не 
каже «прощавайте», а кожен говорить 
один одному «до зустрічі».

О. Попович,
педагог-організатор

ПРОЕКТ  «СХІД  —  ЗАХІД  РАЗОМ»

За ініціативи начальників міліції Донецької та Закарпатської об-
ластей створено проект «Схід – Захід разом». Мета цього проекту 
– допомогти дітям відійти від страшних потрясінь військового 
часу. У рамках цього проекту закарпатські міліціонери разом із де-
партаментом освіти і науки ОДА вирішили прийняти на дванадцять 
днів дітей із прифронтової зони Донеччини. Було вирішено, що діти 
проживатимуть у санаторії «Поляна», а навчатимуться у Полянській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області
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Студенти та школярі старших класів з усієї 
України презентували власні науково-
дослідницькі роботи у формі стендового 

захисту за напрямом природничих наук. У 
Форумі взяло участь близько 200 учасників: 
студенти та учні із 23 регіонів України.

Нашу область представляли юні натураліс-
ти: Кошан Томас, учень 9 класу Виноградівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, вихованець Виногра-
дівського райЕНЦ; Горват Василина та Сівак 
Анна, учениці 10 класу, Місик Ярина, учениця 
11 класу Міжгірської СЗОШ І-ІІІ ступенів з по-
глибленим вивченням окремих предметів імені 
Августина Волошина; Тюх Сергій, учень 10 
класу Синевирсько-Полянської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів (вихованці Міжгірської райСЮН); Колесник 
Олександра, учениця 7-С класу класичної 
гімназії Ужгородської міської ради; Губаль 
Людмила, Дзяпко Марія, Кіт Вікторія, Чопей 
Іванна, учениці 10 класу, Баран Марія та Губаль 
Оксана, учениці 11 класу Кошелівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Буковецька Наталія, учениця 10-А 
класу Боронявської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Фречка 
Богдана, учениця 10 класу Сокирницької ЗОШ 
I-III ступенів з поглибленим вивченням фран-
цузької мови (вихованки Хустської райСЮН).

Юннати області презентували науково-до-
слідницькі проекти у наступних категоріях:

- «Ботаніка»: Губаль Людмила «Досліджен-
ня фауни та флори гірського озера с. Липо-
вець» (керівник гуртка Волошин Р.Ю.), Колесник 
Олександра «Дослідження циклічних сукце-
сійних процесів на прируслових ділянках, що 

зазнають сильної девастації» (керівник роботи 
Стеців Л.Є.), Місик Ярина «Особливості вегета-
ції актинідії в гірських умовах» (керівник роботи 
Живчин С.В.), Тюх Сергій «Видовий склад 
шапкових грибів (макроміцетів) на території 
НПП «Синевир» (керівник роботи Стець В.Ф.);

- «Екологія та проблеми довкілля»: Баран 
Марія «Використання природного мінералу 
цеоліту для створення безпечного дозвілля» 
(керівник гуртка Ковтун Є.Ю.), Горват Ва-
силина «Визначення екологічної структури 
популяції ялини європейської в урочищі 
Козяй Міжгірського району» (керівник роботи 
Живчин С.В.), Губаль Оксана «Нейтралізація 
негативних впливів диких тварин на лісові та 
сільськогосподарські культури» (керівник гурт-
ка Ковтун Є.Ю.), Дзяпко Марія «Дослідження 
екологічного стану та хімічного складу річки 
Ріка Хустського району Закарпатської області» 
(керівник гуртка Рогач І.І.), Кіт Вікторія «Комахи 
– шкідники малини і суниці в умовах Хустського 
району Закарпатської області» (керівник гуртка 
Рогач І.І.), Фречка Богдана «Удосконалення 
процесів миття автомобілів із забезпеченням 
екологічної безпеки та раціонального викорис-
тання водних ресурсів» (керівник гуртка Монич 
О.І.), Чопей Іванна «Зелений сільський туризм 
с. Липовець Хустського району Закарпатської 
області» (керівник гуртка Волошин Р.Ю.);

- «Зоологія»: Буковецька Наталія «Госпо-
дарське значення штучного методу запліднен-
ня коропа в умовах Закарпатської рибоводної 
станції с. Бороняво Хустського району Закар-
патської області» (керівник гуртка Буковецька 
Н.В.);

- «Хімія та біоінженерія»: Кошан Томас 
«Вирощування кристалів у домашніх умовах» 
(керівник гуртка Федак М.С.), Сівак Анна «Ви-
значення концентрації іонів Кальцію, Магнію 
і Хлору у питній воді смт Міжгір’я» (керівник 
роботи Сівак Г.І.).

Для учасників форуму проведено майстер-
клас «Сучасні міжнародні стандарти презента-
ції науково-дослідної роботи» та навчальний 
тренінг «Школа красномовства». Також органі-
зовано творчу зустріч з провідними науковцями 
України.

У роботі наукового журі форуму брали 
участь близько 50 експертів – провідні науковці 
та освітяни з наукових та науково-освітніх уста-
нов України, а саме: Національного технічного 
університету «Київський політехнічний інсти-
тут», Національного університету «Києво-Мо-
гилянська академія», Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Інституту 
молекулярної біології та генетики НАН Укра-
їни та Інституту мікробіології НАН України, 
Національного наукового центру радіаційної 
медицини НАМН України, Національного уні-

верситету біоресурсів і природокористування 
України, Інституту мікробіології і вірусології ім. 
Д.К. Заболотного НАН України. 

Приємно зазначити, що юннати Закарпаття 
гідно представили свої роботи: дипломами 
за ІІ місце нагороджені Баран Марія, яка пре-
зентувала проект «Використання природного 
мінералу цеоліту для створення безпечного 
довкілля» і Кошан Томас за захист проекту 
«Вирощування кристалів в домашніх умовах»; 
дипломами ІІІ ступеня нагороджені Дзяпко Ма-
рія (робота «Дослідження екологічного стану та 
хімічного складу річки Ріка Хустського району 
Закарпатської області»), Колесник Олександра 
(робота «Дослідження циклічних сукцесійних 
процесів на прируслових ділянках, що зазнають 
сильної девастації»), Сівак Анна (робота «Ви-
значення концентрації іонів Кальцію, Магнію 
і Хлору у питній воді смт. Міжгір’я») та Чопей 
Іванна (робота «Зелений сільський туризм с. 
Липовець Хустського району Закарпатської 
області»). 

Дипломами учасників Всеукраїнського фо-
руму учнівської та студентської молоді «Дотик 
природи» нагороджені всі юннати, що пройшли 
заочний відбірковий етап та захищали свої на-
укові проекти під час роботи форуму.

О. Величканич, 
завідувач відділу біології 

та дослідницько-експериментальної 
роботи ЗОЕНЦ
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Побутові електроприлади 
полегшують працю госпо-
динь, скорочують час на 

виконання домашніх робіт. 
Усі побутові електроприлади 

вмикаються в мережу за допомо-
гою з’єднувального електричного 
дроту і вилки. Дія електричного 
струму на людину може призво-
дити до електричних травм та 
пошкоджень: скорочення м’язів 
(супроводжується сильним бо-
лем), втрата свідомості, порушен-
ня роботи серця чи дихання (або 
кількох цих порушень разом). Іноді 
трапляються ураження струмом, 
які призводять до смерті людини.

Вимоги безпеки перед робо-
тою:

1. Перевірити справність гнуч-
кого електричного дроту, вилки, 
підвідних кабелів.

2. Очистити прилад від пилу 
сухою чистою тканиною.

3. Перевірити справність елек-
тричної розетки.

При користуванні електропри-
ладами потрібно строго викону-
вати правила безпеки (порушення 
цих правил може стати причиною 
нещасних випадків):

- ні в якому разі не можна торка-
тися оголених дротів, по яких йде 
електричний струм;

- не можна перевіряти на-

явність електричного струму в 
приладах або дротах пальцями. 
Щоб не пошкодити ізоляції дроту 
і не спричинити коротких замикань 
(спалахів полум’я), не можна 
защемляти дроти дверима, ві-
конними рамами, закріплювати 
дроти на цвяхах. Потрібно стежити 
за тим, щоб електричні дроти не 

стикалися з батареями опалення, 
трубами водогону, з телефонними 
та радіотрансляційними дротами;

- не можна дозволяти дітям 
гратися з розетками: встромляти 
у них шпильки, булавки, смикати 
дроти, так як це може призвести 
до поразки струмом;

- небезпечно включати і ви-
микати електричні лампочки, а 
також побутові прилади мокрими 
руками. Замінювати перегорілі 
лампочки потрібно при відключе-
ному вимикачі;

- категорично забороняєть-
ся користуватися побутовими 

електроприладами, по корпусу 
яких проходить струм (прилад 
«кусається»). Вилку при вмиканні 
і вимиканні приладів потрібно 
брати за пластмасову колодку, а 
не за дріт;

- прилади, в яких кип’ятять 
воду, готують їжу (електрочайни-
ки, каструлі), не можна включати 

в мережу порожніми. Їх потрібно 
наповнити водою не менше ніж 
на третину об’єму. Коли налива-
ють воду в чайник або каструлю, 
вони повинні бути обов’язково 
вимкненими;

- потрібно стежити і за тим, щоб 
шнури, зняті з приладів, не зали-
шалися приєднаними до розетки, 
бо при випадковому дотику до них 
можливе ураження струмом.

Щоб уникнути пожежі, побутові 
електроприлади потрібно встанов-
лювати на спеціальних підставках 
(керамічних, металевих) і на без-
печній відстані від легко займистих 

предметів.
Не можна залишати увімкнені 

електроприлади без нагляду або 
доручати спостерігати за ними 
дітям. 

Використання електричних 
приладів не за призначенням або 
невміле користування ними, може 
призвести до пожежі!

Якщо вже електричне облад-
нання загорілося, то перш за все 
потрібно:

- вимкнути електрорубильник. 
Якщо знеструмити електромережу 
неможливо, то слід пам’ятати: не 
можна застосовувати для гасіння 
воду та пінні вогнегасники, – мож-
на лише порошкові;

- терміново телефонуй за но-
мером 101. 

Якщо електроприлад зайнявся:
- обмотайте руку сухою ганчір-

кою, висмикніть вилку з розетки;
- накрийте палаючий предмет 

ковдрою;
- повідомте про пожежу.
Якщо не забувати ці прості пра-

вила, то можна уникнути багатьох 
неприємностей.

А.С. Треніна,
методист обласного

методичного кабінету
НМЦ ЦЗ та БЖД

Закарпатської області

ПРАВИЛА  ПОВОДЖЕННЯ  З  ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

БІОЛОГІЧНИЙ  ФОРУМ 

Фахівці МНС застерігають, попереджають…

Значення електрики в житті людини дуже велике. У по-
буті, в повсякденному житті людини електричний струм 
використовується як для освітлення житлових приміщень, 
так і для живлення різних побутових приладів. За допомогою 
цих приладів можна приготувати їжу (електроплита, духо-
вка), випрати і випрасувати білизну (пральна машина, праска), 
прибрати приміщення (пилосос), тривалий час зберігати про-
дукти свіжими (холодильник) і т. ін.

Нещодавно в Києві відбувся Шостий Всеукраїнський біологічний форум студент-
ської та учнівської молоді «Дотик природи».

Біологічний форум проводився Національним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України з метою виявлення та під-
тримки обдарованої студентської та учнівської молоді, примноження інтелектуаль-
ного потенціалу держави, підготовки майбутньої наукової зміни, сприяння переходу 
України на інноваційний шлях розвитку, поліпшення якості природничої освіти


