
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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Учасників вітали М. Гаман, П. Кріжан, К. Сладек, 
М. Басараб, які наголосили, що тісна співпраця пе-
дагогічних працівників двох сусідніх держав відкриє 
широкі можливості для втілення нових віянь, напра-
цювань та  ідей у навчальний процес. 

У роботі заходу беруть участь по 10 педагогічних 
працівників загальноосвітніх навчальних закладів За-
карпаття та Східної Словаччини, працівники Закарпат-
ського інституту післядипломної педагогічної освіти, 
Кошицького та Пряшівського педагогічних методичних 
центрів (Словаччина), науковці Пан’європейського 

університету та Інституту етнології САН 
(Братислава).

Учасники семінару окрім лекцій „Хрис-
тиянська символіка”, „Різні форми хрис-
тиянства”, „Регіон багатьох релігій”, „По-
гляд на результати з першого семінару 
у м. Кошицях”, „Національні курикулуми 
України та Словаччини”, ділилися думка-
ми та дискутували. Педагоги відвідують 
церкви різних християнських конфесій 
в м. Ужгороді, ознайомлюються з осо-
бливостями обрядів. 

У ході роботи семінару Ян Лацко 
(Пан’Європейський університет, Бра-

тислава) презентував особливості 
3D моделей пам’яток Словаччини і 
Закарпаття. Педагоги продовжили 
роботу, розпочату у грудні 2015 
року у м. Кошице (Словаччина),  з 
підготовки робочих зошитів та ме-
тодичних листів з історії та культури 
Словаччини та Закарпаття, подаль-
шого їх упровадження у навчально-
виховний процес.

У культурній програмі освітян-
ського заходу заплановано відвідати 
Мукачівський замок.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ  РЕАЛІЗАЦІЯ  МІЖНАРОДНОГО  УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОГО  ПРОЕКТУ
„ІННОВАЦІЙНІ  МЕТОДИ  В  ОСВІТІ  ДЛЯ  ПІДТРИМКИ  ПАРТНЕРСТВА  —  INOVEDUK”

Про розвиток галузі освіти і 
науки у 2015 році та пріоритетні 
завдання Міністр освіти і науки 
України Сергій Квіт розповів під час 
Всеукраїнської наради з керівниками 
департаментів (управлінь) освіти 
і науки та директорами обласних 
інститутів післядипломної осві-
ти у Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна 18 
лютого 2016 року.

Одним із пріоритетів МОН у 2016 
році є модернізація підготовки фахівців 
у сфері професійної освіти. Сергій Квіт 
зазначив, що синхронне прийняття 
нових законів „Про освіту” та „Про про-
фесійну освіту” надасть повноваження 
обласній владі визначати потреби регіо-
ну в найбільш затребуваних професіях, 
приймати рішення щодо матеріальної 
бази навчальних закладів, враховуючи 
потреби ринку праці. „Мова не йде про 
фізичне скорочення мережі, а про її 
ефективність. Повноваження і кошти 
треба віддавати в регіони”, – зазначив 
Міністр.

За словами Сергія Квіта, планується 
створення обласних рад стейкхолдерів, 
до складу яких увійдуть представники 
працедавців, місцевої влади, навчаль-
них закладів та експертів. Саме ці ради 
будуть приймати рішення про те, які 
професії розвивати. Це та управлінська 
ідея, яка сьогодні працює у всьому світі.  

Як повідомив Міністр, проект за-
кону „Про освіту”, що знаходиться у 
Верховній Раді України,  запроваджує 
профільну школу. Це означає, що у 
будь-якому, навіть невеликому селі 
залишиться початкова школа, а діти  
старших класів будуть довозитися 
шкільними автобусами до навчальних 
закладів, де є кваліфіковані кадри, 
спеціальне обладнання для класів. 
Саме тому сьогодні в центрі уваги 

Міністерства – створення опорних 
шкіл. 2015 року Уряд виділив 100 млн 
на обладнання для кабінетів фізики, а 
на  створення опорних шкіл цього року 
передбачено 200 млн гривень. Це за-
вдання також потребує відповідного 
транспортного забезпечення. Цього 
року на придбання шкільних автобусів 
передбачено 650 млн гривень. „Ми 
також розраховуємо, що до закупівлі 
автобусів долучиться місцева влада і 
питання транспортного забезпечення 
цього року буде вирішено”, – зазначив 
Сергій Квіт. Очікується, що Міністерство 
проводитиме тільки конкурси підручни-
ків за змістом, а кошти на підручники й 

автобуси передаватимуться на місця, 
що будуть здійснювати закупівлю.

Щодо законодавчих ініціатив Мі-
ністерства Сергій Квіт відзначив при-
йняття Закону України „Про наукову і 
науково-технічну діяльність”, завдяки 
якому змінюється інфраструктура на-
укових досліджень, реалізуються нові 
наукові проекти. Зокрема, Міністерство 
планує створити фізико-технічний уні-
верситет, бакалаврська програма якого 

буде працювати на базі Київського на-
ціонального університету Тараса Шев-
ченка, а магістерська, PhD програми 
– на базі галузевих академій. „Сучасна 
дослідницька інституція – це не просто 
будинок із сучасними лабораторіями, 
це цілісна система, де виховується на-
уковець, де він може знайти інвестора 
для своїх досліджень”, – підкреслив 
Сергій Квіт.

Реформування системи фінансу-
вання вищої освіти – у пріоритетних 
завданнях Міністерства на 2016 рік. 
Цього року в планах МОН внести зміни 
до бюджетного кодексу для того, щоб 
скасувати обов’язковість затверджен-

ня штатних розписів університетів у 
Міністерстві. Крім того, планується роз-
робити законопроект щодо фінансуван-
ня вищої освіти. Зараз фінансування 
вищих навчальних закладів здійсню-
ється через державне замовлення. Ця 
система себе вичерпала. Головна ідея 
нової системи полягає в тому, що фінан-
сування університетів буде поділятися 
на базове і на те, що надходить разом 
з абітурієнтами. „Будуть високі вимоги 
до університетів, щоб отримати базове 
фінансування для своєї життєдіяль-
ності. У такий спосіб ми підтримуємо 
найкращі вищі навчальні заклади”, – 
пояснив Сергій Квіт.

Сергій Квіт підкреслив, що великий 
успіх досягнуто на міжнародному рівні 
завдяки асоційованому членству Укра-
їни в Програмі ЄС „Горизонт 2020”, за-
гальний фонд якої становить 80 млрд 
євро. Міністр повідомив, що після здо-
буття членства до України запрошено 
міжнародних експертів, які у березні 
цього року проведуть аудит україн-
ських наукових досліджень. Експерти 
визначать, які дослідження необхідно 
розвивати в першу чергу як  для потреб 
держави, так і для потреб науки.

За матеріалами сайту
Міністерства освіти і науки 

України

МОДЕРНІЗАЦІЯ  ПІДГОТОВКИ  ФАХІВЦІВ
У  СФЕРІ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ОСВІТИ 

29 лютого в м. Ужгороді розпочав роботу 
другий науково-практичний семінар „Духовна 
культура та релігія”, котрий триватиме 
до 4 березня, у рамках міжнародного укра-
їнсько-словацького проекту „Інноваційні 
методи в освіті для підтримки партнерства 
– InovEduc”. Цей проект реалізується Закар-
патським інститутом післядипломної педа-
гогічної освіти спільно з Пан’європейським 
університетом (Paneurópska vysoká škola, 
Братислава, Словацька Республіка) в рамках 
програми „SK08 Транскордонне співробіт-
ництво”, яка фінансується Норвезьким фі-
нансовим механізмом та урядом Словацької 
Республіки. Окрім ЗІППО організаторами 
семінару були громадські організації – парт-
нери проекту: Центр європейської політики 
(СЕР, Словаччина) та Агенція досліджень 
регіонального соціуму „Карпатія” (Україна)
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Під прапорами стояли –
Під прапорами спочили.

Прийми, о Господи, своїх синів!
За України волю їх убили

В шалений жар тривожних днів! 

Ці поетичні рядки стали лейтмотивом патріотичних заходів, що проходили  15 – 19 
лютого в усіх професійно-технічних навчальних закладах Закарпатської області.

Учасники національно-патріотичного гуртка (керівник C. Петренко) Ужгород-
ського ВКУ КНТЕУ провели урок мужності „Мамо, я не вернусь…”, присвячений вшану-
ванню подвигу учасників Революції гідності та увічненню пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

В актовій залі зібралися учні, педагогічні працівники, щоб в скорботі схилити низько 
голови перед пам’яттю людей різного віку, яких було вбито в мирний, цивілізований 
час ХХІ століття. Учні декламували патріотичні вірші, переглядали слайди загиблих 
на Майдані молодих людей. У виконанні Барбари Попп прозвучала пісня „Мальви”. 

Патріотичні читання „Героям Небесної Сотні присвячується...” пройшли в бібліотеці 
ДНЗ „Ужгородський центр професійно-технічної освіти”. Учасники заходу проникливо й 
емоційно читали вірші „А Сотню вже зустріли небеса... ”, „Не плач за мною, мамо, не 
ридай”, „Небесна Сотня”, „Не люди по Майдану – Боги ходять”, „Січень 2014”, „Палає 
Київ у вогні”. Тема патріотичних читань доповнена піднесеним звучанням пісні „Гей, 
пливе кача...”. 

У ДПТНЗ „Білківський професійний аграрний ліцей” з 15 по 20 лютого проходив 
Тиждень увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Тематичний виховний захід „Небайдужі та рішучі – Небесна сотня”, перегляди презен-
тації та фільму про героїзм учасників Майдану пройшли у Міжгірському професійному 
ліцеї. Учні дізналися про перші спроби тогочасної влади розігнати Майдан, стійкість 
і витримку активістів та про перші жертви, які навіки закарбувалися в історії сучасної 
України під назвою Небесна Сотня. Окрім виховних тематичних годин другокурсники 
взяли участь у конкурсі на кращий твір „Що б я зробив на місці майданівця”, метою 
якого було поглибити знання учнів про події, які призвели до початку Майдану, звернути 
увагу на єдність народу та рішучість у боротьбі за власну свободу.

До річниці Революції гідності у Тячівському професійному ліцеї викладачем історії 
А. Копчалюк, бібліотекарем Ю. Фріндт разом з учнями першого курсу організована 
виставка, присвячена подіям, які відбувались у Києві у 2013-2014 роках. В актовій 
залі ліцею 19 лютого пройшла учнівська конференція, присвячена кривавим подіям 
на Майдані. Презентувалася хронологія у відео- та фотоматеріалах. Спостерігаючи 
за відеокадрами Революції гідності, учні мали змогу пригадати криваві події тих років, 
коли об’єднані поривом духу люди повстали за волю. Також згадали про українців, 
які загинули в Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській, що увійшли 
до „Небесної Сотні”, про перші жертви Майдану – Віктора Чміленка, Сергія Нігояна, 
Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького та інших. 

19 лютого у бібліотеці Хустського професійного ліцею сфери послуг бібліотекарем 
Л. Щербанич та заступником директора з виховної роботи Н. Дувалка проведено тема-
тичний захід „Революція гідності: як це було…”. Учні пройшли етапами  Єврореволюції, 
згадали основні події тих 94 днів. У сучасній історії України немає видатніших Героїв, 
ніж Воїни Небесної Сотні – таким було гасло цього дійства.

Гіркі події сьогодення не могли залишити осторонь колектив ВПУ № 3 м. Мукачево. 
19 лютого учні та педагоги училища зібралися вшанувати пам’ять Героїв Небесної 
Сотні на загальноучилищній лінійці-реквіємі, яку підготували члени літературно-драма-
тичного гуртка М. Ярмак, В. Федорці, В. Ковач, К. Галинець разом зі своїм керівником 
Н. Задорожною. Виступаючі висловлювали сподівання на те, що подвиг Небесної Сотні, 
сповнений відваги, сили духу і стійкості, яка віддала свої життя під час Революції Гід-
ності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське 
майбутнє України, надихне усіх учнів на нові звершення заради Батьківщини.

Ще довго-довго з покоління в покоління будуть передавати батьки синам і дочкам, 
а ті – своїм дітям спогади про тих, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества 
справедливості жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам’яті. Вічна і світла 
пам’ять патріотам, які загинули в боротьбі за нашу свободу. Герої не вмирають!

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти

у Закарпатській області

ВІЧНА  І  СВІТЛА  ПАМ’ЯТЬ  ПАТРІОТАМ

25 лютого на базі Комунального вищого навчального 
закладу Київської обласної ради „Академія неперервної 
освіти”, відповідно до плану роботи Міністерства освіти і 
науки України, завершив роботу Всеукраїнський науково-
практичний семінар „Шляхи реалізації запровадження 
інклюзивного навчання у загальноосвітньому просторі”.

Учасниками семінару були більше 120 осіб: пред-
ставники Міністерства освіти і науки України, Інституту 
модернізації змісту освіти, департаментів освіти і науки 
обласних державних адміністрацій, науково-педагогічні 
працівники вищих навчальних закладів та закладів після-
дипломної педагогічної освіти, відомі науковці Інституту 
спеціальної педагогіки НАПН України, директори навчаль-
них закладів, працівники психолого-медико-педагогічних 
консультацій, практичні психологи та соціальні педагоги. 
У зазначеному семінарі взяли участь і працівники освіти 
Закарпаття: Михайло Шеверя, заступник директора 
департаменту – начальник управління освіти та на-
уки департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 
Оксана Гаяш, методист кабінету дошкільної, початкової 
та інклюзивної освіти Закарпатського інституту після-
дипломної педагогічної освіти; Мар’ян Комарницький, 
директор Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 20 – ліцею „Лідер” Ужгородської міської ради.

У пленарному засіданні 24 лютого, окрім науковців, 
узяли участь й посадові особи та представники гро-
мадських організацій та інститутів, які займаються про-
блемами інклюзивної освіти, а саме: Тетяна Симоненко, 

начальник відділу освіти дітей з особливими потребами 
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти 
Міністерства освіти і науки України; Віра Рогова, директор 
департаменту освіти і науки Київської обласної державної 
адміністрації; В’ячеслав Засенко, директор Інституту спе-
ціальної педагогіки Національної академії педагогічних 
наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України; Наталія Софій, директор 
Всеукраїнського фонду „Крок за Кроком”.

25 лютого під час практичної частини семінару учас-
ники заходу безпосередньо знайомилися з досвідом 
організації інклюзивного навчання в Білоцерківській 
загальноосвітній школі № 20 та Білоцерківській загально-
освітній школі № 15. 

Завершився семінар проведенням круглого столу 
„Проблеми та шляхи впровадження інклюзивного на-
вчання в Україні” та підбиттям підсумків.

У ході роботи семінару з метою ефективного впро-
вадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах, забезпечення рівного доступу до 
якісної освіти та надання належних освітніх послуг ді-
тям з особливими освітніми потребами, налагодження 
ефективної взаємодії педагогічних працівників загально-
освітнього та спеціального закладів учасниками семінару 

було вироблено рекомендації:
1. Схвалити досвід роботи навчальних закладів Київ-

ської області щодо впровадження інклюзивного навчання.
2. Розробити та удосконалити нормативно-правове 

забезпечення роботи щодо створення умов для інклюзив-
ного навчання дітей з особливими освітніми потребами 
дошкільного та шкільного віку (ведення класного журналу 
класу з інклюзивним навчанням, журналу обліку робо-
чого часу асистента вчителя, перелік рекомендованої 
внутрішньої документації груп з інклюзивним навчанням 
дошкільних навчальних закладів).

Міністерство освіти і науки України
3. Запровадити проведення Всеукраїнських майстер-

класів з питань організації інклюзивного навчання на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів.

Міністерство освіти і науки України
4. Укласти угоди між спеціальними загальноосвітні-

ми школами-інтернатами, навчально-реабілітаційними 
центрами та загальноосвітніми школами щодо надання 
консультативної роботи педагогічним працівникам та 
корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими 
освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзив-
ним навчанням.

Департаменти освіти і науки 
обласних державних адміністрацій, 

керівники загальноосвітніх навчальних закладів, 
що упроваджують інклюзивне навчання

5. Здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу 
серед учасників навчально-виховного процесу з питань 
упровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах.

Департаменти освіти і науки 
обласних державних адміністрацій, 

керівники загальноосвітніх навчальних закладів, 
що упроваджують інклюзивне навчання

6. На курсах підвищення фахової кваліфікації для 
всіх категорій педагогічних працівників ввести спецкурс 
„Організація інклюзивного навчання в закладах освіти”.

Заклади післядипломної педагогічної освіти
7. Упроваджувати в роботу закладів освіти з інклю-

зивним навчанням інноваційні технології для дітей з 
особливими освітніми потребами.

Заклади післядипломної педагогічної освіти

ІНКЛЮЗИВНЕ  НАВЧАННЯ 
У  ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ  ПРОСТОРІ



Значна подія в культурно-освіт-
ньому житті педагогічної громад-
ськості області – Міжнародний 
круглий стіл „Духовне самовизна-
чення та самозбереження людини 
в часи випробувань”, який зініцію-
вала кафедра суспільно-гуманітар-
ної та етико-естетичної освіти 
ЗІППО, – відбувся на початку лю-
того.

Почесним, найбажанішим гостем 
і учасником цього форуму був Левко 
Довгович, людина з героїчною біо-
графією, якому минулого року випо-
внилося 80.

Доля Левка Довговича не пестила 
вже з юних літ, але Господь завжди 
і всюди був і є з ним. Як син ревного 
богослова і побожної родини, він у 
серці ніс і несе щиру любов незрад-
ливого християнина до Бога і людини 
упродовж усього свого життя. Коли мав 
чотирнадцять років, окупантські радян-
ські коршуни зробили його ворогом 
народу й терористом. Довелося йому 
пройти муштри та катівні ГУЛАГу, побу-
вати в камері смертників. Та Господня 
рука була з ним, незламним патріотом 
рідного праотчого краю, – на заході 
Карпат у селах Лінці, Вільшинки, Тур’я-
Ремета, Дубриничі, де народився, ріс, 
зростав і мужнів Левко.

На Міжнародний круглий стіл Левко 
Довгович прийшов зі своїми найрідні-
шими – дружиною Оленою та сином 
Романом. 

На цей форум була запрошена 
також Янка Бур’янова, генеральний 
консул Словацької Республіки в м. 
Ужгороді. 

Модерувала роботу Міжнародного 
круглого столу Марія Баяновська, за-
відувач кафедри суспільно-гуманітар-
ної та етико-естетичної освіти ЗІППО, 
кандидат педагогічних наук, доктор 
філософії, доцент, член-кореспондент 
Міжнародної академії богословських 
наук. У вступній частині зустрічі моде-
ратор виголосила мету і завдання Між-
народного форуму, відрекомендувала 
гостей зі Словацької Республіки.

Оскільки в роботі цього заходу 
взяло участь 67 учасників з різних 
суспільних сфер – представники науки, 
освіти, культури, церкви, молодіжних 
організацій, громадських об’єднань, 
учасники АТО, то основну доповідь 
„Філософсько-педагогічна детермінація 
духовного самовизначення і само-
збереження людини” виголосила доц. 
Марія Баяновська.

Наступним етапом форуму був пере-
гляд відеофільму „Диригент з ГУЛАГу” 
словацького телебачення, озвучений 
українською і словацькою мовами, який 
зворушив присутніх до сліз. Творчий 
задум модератора полягав у тому, щоб, 
використовуючи феноменологічний 

аналіз духовного життя людини (у на-
шому випадку Левка Довговича і його 
сім’ї), розкрити цю даність через куль-
турні структури. Адже осмислене духо-
вне життя – це не тільки і не стільки 
свідома активність суб’єкта, зумовлена 
системою певних цінностей, а цілісний 
процес життєдіяльності людини, де ці-
лераціональні дії нерозривно пов’язані 
з переживаннями. 

Генеральний консул Словаць-
кої Республіки в м.Ужгороді – Янка 
Бур’янова відзначила те, що головний 
герой відеофільму – Левко Довгович 
упродовж своєї життєдіяльності при-
клав чимало зусиль до збереження і 
популяризації української культури у 
Словаччині, зробив вагомий внесок 
у розвиток словацько-українських 
зв’язків у галузі культури й освіти. 

Презентацію книги Левка Довговича 
„Хроніка політичного в’язня № 2А 424” 
провели Янка Бур’янова, Марія Бая-
новська, Оксана Шип, Марія Стойка, 
Віталій Рац. У своєму зворушливому 
виступі автор книги розповів про 
власне духовне самовизначення та 
самозбереження в часи випробувань, 
дав відповіді на запитання учасників 
круглого столу.

Згадувалося також і про духовну 
діяльність Союзу скаутів „Пласт” 
українсько-русинської молоді в Сло-
ваччині, про культурну діяльність хору 
„Карпати”, який 2015 року відсвяткував 

свій тридцятирічний ювілей під керів-
ництвом його засновника і незмінного 
диригента Левка Довговича.

Хвилюючим акордом стало музич-
не вітання учасникам Міжнародного 
круглого столу від фольклорного гурту 
с. Дубриничі Перечинського району 
(керівник – Лариса Магада).

На Міжнародному круглому столі 
„Духовне самовизначення та самозбе-
реження людини в часи випробувань” 
обговорювалися наступні питання:

- філософсько-теологічні та істори-
ко-культурні витоки духовного само-
визначення і самозбереження людини;

- соціально-педагогічна та психо-
логічна детермінація духовного само-
визначення і самозбереження людини; 

- життєтворчість та життєдіяльність 
– основа духовного самовизначення 
і самозбереження людини в часи ви-
пробувань;

- духовна творчість – шлях духовно-
го самовизначення, самозбереження і 
самореалізації людини;

- духовне самовизначення і само-
збереження Левка Довговича, учителя 
музики, диригента хору, голови Євро-
пейського Конгресу українців (Словач-

чина) у часи випробувань;
- хроніка життя політичного в’язня № 

2А 424 Левка Довговича як історико-
культурна цінність у системі духовного 
самовизначення і самозбереження 
людини в часи випробувань;

- моральна регуляція як засіб ефек-
тивного впливу на духовне самовизна-
чення і самозбереження людини в часи 
суспільних викликів.

Від артистів Державного Заслуже-
ного Академічного народного хору 
України (художній керівник, головний 
диригент – Наталія Петій-Потапчук, 
заслужений працівник культури Укра-

їни) прозвучали не лише теплі слова 
на адресу Левка Довговича та хору 
„Карпати”, а й музичне вітання всім 
його учасникам.

Змістовно значущими були виступи:
- Майї Артьомової, доктора філос. 

наук, професора, академіка Міжна-
родної академії богословських наук, 
директора НДІ філософії богослов’я 
та аналітики Карпатського університету 
ім. Августина Волошина; 

- науковців ДВНЗ „Ужгородський 
національний університет” – Тетяни 
Росул, канд. мистецтвознавства, до-
цента, Магдалини Опачко – канд. пед. 
наук, доцента, Богдана Коперльоса, 
канд. фіз.-мат. наук, доцента кафедри 
прикладної фізики;

- працівників Обласного організа-
ційно-методичного центру культури 
– Ганни Дрогальчук, директора цього 
центру, Віталія Раца, завідувача відділу 
міжнародних зв’язків у галузі культур-
но-освітньої діяльності та народної 
творчості, Володимира Мишанича, 
провідного методиста з питань естетич-
ного виховання та народних традицій 
редакційного сектору відділу іннова-
цій та соціально-культурних програм, 
технологій та культурно-дозвіллєвої 
діяльності;

- Івана Ороса, завідувача відділу 
Меморіального музею Президента 
Карпатського України Августина Во-
лошина;

- о.Андрія Долинича, професора 
Ужгородської Богословської Академії 
ім.бл.свч.Теодора Ромжі;

- Валентини Сивохоп, методиста 
кабінету координаційно-методичної 
діяльності ЗІППО;

- Олександра Федулового, пастора 
Чопської та Ужгородської Християн-
сько-Євангелівської Церкви „Місто 
Життя”; 

- Анжели Федулової, учителя музич-
ного мистецтва Чопської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Ужгородської районної адміністрації, 
соціального волонтера;

- Василини Касинець, директора 
Лінцівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської 
районної ради Закарпатської області.

На Міжнародний круглий стіл поза 
програмою завітав Василь Щомак, 
хорист українського греко-католиць-
кого хору ім. о. Августина Волошина, 
котрий наголосив на тому, що тема 
„Духовне самовизначення та самозбе-
реження людини в часи випробувань” 
є надзвичайно актуальною в наші дні, 
коли Україна знову переживає випро-
бування – події на Сході. Перед очима 
постають Герої-патріоти минулого і 
сьогодення. Пам’ятаємо Августина 
Волошина – Президента Карпатської 
України, січовиків, пластунів, котрі по-
лягли на Красному полі у березневі дні 
1938-1939 рр. Шануємо живих серед 
нас – Левка Довговича, Івана Пайду 
та всіх інших. Виступаючий наголосив 
на тому, що тема цього круглого столу 
співзвучна одному з пунктів заповіту 
о.Августина Волошина, написаного в 
Празі 19 серпня 1944 року: „…лише 
загальнохристиянська етика, що сто-
їть над народами і державами, може 
забезпечити й нашому українському 
народові почесне місце в родині циві-
лізованих націй”. Він продекламував 
вірша-присвяту Августину Волошину 
„Вірний Богу і народу”:

Служив, як Ангел, вірно Богу,
У ньому Церква мала сина,
Він із хрестом пройшов дорогу,
Герой України з Келечина…

…Він йшов до Правди у відвазі,
Творив Карпатську Україну,
Та в жорстокій московській тюрязі
Довели його до загину.

…В терпіннях, муках і у скруті,
Він мужньо ніс свій хрест любові
За Україну, де у війні і у смуті,
Був вірний народу і Христові…

На завершення роботи учасниками 
Міжнародного круглого столу „Духовне 
самовизначення та самозбереження 
людини в часи випробувань” була 
ухвалена резолюція.

Марія Баяновська, 
завідувач кафедри

суспільно-гуманітарної та
етико-естетичної освіти ЗІППО, 
канд. пед. наук, доктор філософії, 

доцент, 
член-кореспондент Міжнародної 

академії богословських наук, 
член Національної Ліги 

українських композиторів
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ДУХОВНА  СПАДЩИНА

Шевченко… Пророк, Месія, Син України, націо-
нальний геній, Великий Українець… Незлічен-
ний ряд перифраз про нього.

…Часто чуєш: не робіть культу Тараса. Але він є і 
буде довго. Україна не народила ще другого Шевченка. 
І Бог зна, коли він з’явиться.

Багато дослідників сходяться на тому, що він не про-
сто поет, а поет, даний Богом. І поява його на цій землі 
була закономірною, як і поява Месії, Ісуса Христа. 

Це, звичайно ж, так. По-перше, Шевченко був глибоко 
віруючою людиною. Свідченням цього є такі факти: сло-
во „Бог” – найбільш уживане в „Кобзарі”; Біблія завжди 
була його настільною книгою (з нею не розлучався ні 
на мить навіть на засланні); Псалтир знав напам’ять.

По-друге. Скільки страждань, мук, поневірянь, неви-
знання довелося зазнати Месії! Народжений у кріпацтві, 
Шевченко зазнав не менше лиха. 

По-третє. Великою була й мета з’яви на світ. Месія 
прийшов, аби врятувати людство від чергового страш-
ного суду. А Шевченкові велено було рятувати Україну 
від загибелі. „Знедоленому, віками бездержавному 
народові українському потрібен був великий Муж, щоб 
один терпів і сказав за всіх – за тих, кого любив, над ким 
плакав і страждав. Потрібен був речник, Боян, пророк, 
подвижник. Ним став Шевченко”.

По-четверте. Усього тридцять три ‒ страдницьких, 
мученицьких літ – довелося прожити Месії. А із сорока 
семи років життя поета біографи налічили всього сім 
(вдумаймося!) просвітлених днів. Сім днів щастя і ра-
дості. Усе, що любив, чого бажав, до чого рвався – все 
завжди втікало від нього. Не побудував хату, про яку 
мріяв, не створив сім’ю, не дожив навіть до останньої 
найбажанішої втіхи – скасування кріпацтва. 

По-п’яте. З мудрими та ясними проповідями звертав-
ся Ісус Христос до простого люду. Чи ж не такими були 
і залишаються слова Великого Кобзаря, в яких подано 
високоморальні настанови?! 

Наскрізними у поглядах, ділах і творіннях Месії є 
любов і милосердя. Саме ці загальнолюдські цінності 
є домінантами у житті та творчості Шевченка. Вони 
обидва закликали любити, хоч усе життя страждали 

за цю любов.
Любов у Шевченка – всеохоплююча:
до Бога, який асоціюється з правдою – „молітесь 

Богові одному, молітесь правді на землі, а більше на 
землі нікому не поклонітесь”;

до людей – „любітеся, братайтеся…молю вас, бла-
гаю”;

до України. Здається, такого апофеозу любові до 
рідної землі ніхто, крім Шевченка, не висловив:

Свою Україну любіть.
Любіть її… Во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.
„Шевченко універсальний, ‒ читаємо у В. Базилев-

ського. – Немає такої події у недавній і новітній історії, 

де б він не був на місці. Згадаєш голодомор 33-го, і мо-
торошно війне від Кобзаревого рядка – „гробокопателі 
ходили”. Сахнешся 37-го – і почуєш прокляття: „Бодай 
кати їх постинали, отих царів, катів людських!” Замис-
лишся над екологічними бідами – і спливе у пам’яті 
синівське, уболівальне: „Світе тихий, краю милий, моя 
Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш?” 
Дивлячись на деяких землячків, думаєш Шевченковими 
словами: „За шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір по-
проси, то оддасте…”

Усе і про все сказав Шевченко. Навіть тоді, коли він 
пише про покриток, про їхні занапащені долі, ми розу-
міємо, що це проблеми й нашого сьогодення. І десь 
не стільки соціальні, скільки загальнолюдські. Поет і 

зараз формує нашу свідомість, нагадує нам, нинішнім, 
про високі моральні засади українців – цнотливість, ді-
вочу честь, шанобливе ставлення до традицій, звичаїв, 
спонукає всіх бути відповідальними за долю майбутніх 
дітей. Адже це він, Шевченко, саме жінку-матір підносить 
на найвищий ореол слави:

У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.
Воістину, значення Шевченкової спадщини – все-

людське, неоціненне. Про велич і силу поетового слова 
говорить увесь світ. Імпонує те, що про любов до нього, 
про цінність його надбання висловлювалися, висловлю-
ються й зараз саме великі світу цього.

Джон Кеннеді, Президент США
Ми вшановуємо його за великий внесок у культуру 

не тільки України, яку він так любив і так промовисто 
описував, а й культуру світу. Його творчість є благо-
родною частиною нашої історичної спадщини.

Рокуелл Кент, американський художник і пись-
менник

…те, що я знаю про нього як про поета, викликає 
найглибші почуття щирого захоплення його талан-
том і творчістю… Ваш Шевченко – це мій Шевченко. 
Я люблю і шаную Шевченка.

Назим Хікмет, турецький поет
До того часу, поки народи будуть воювати за свою 

національну незалежність і демократичні права, вірші 
Шевченка читатимуться різними мовами.

М.Малруні, прем’єр-міністр Канади
Тарас Шевченко – це символ не лише України, але 

й всіх, хто бореться за свою гідність будь-де в світі.
Завершити думки наодинці хочеться словами Бог-

дана Лепкого: „Він народ, покраяний кордонами, ба-
ламучений ворожими закликами, розбитий всілякими 
програмами, гуртував, збирав докупи і єднав у один 
великий український народ.

Без нього… хтозна-що було б з нами без нього”.

Лариса Андрела, 
методист відділу освіти

Свалявської РДА 
Закарпатської області

ПРО  НЬОГО — ВЕЛИКОГО,  ЄДИНОГО,  НАШОГО  ТАРАСА
(думки наодинці)

9 березня 2016 року виповнюється 202 роки 
від дня народження видатного сина українсько-
го народу – Тараса Григоровича Шевченка.

Творіння великого генія належать до скарбів 
світового значення. Тарас Шевченко – наша 
душа, наша мудрість. Його творчість – це за-
повіт для всіх у справі збереження рідної мови

Лунає знову дзвінок, запро-
шуючи учнів восьмого класу до 
уроку української літератури. 
Запис на дошці: „Творчість 
Тараса Григоровича Шевчен-
ка”. Як подобалася Марійці ця 
тема! Вона щоразу із великим 
задоволенням слухала роз-
повіді Галини Дмитрівни про 
дивовижну і важку долю поета. 
Думала-гадала, що весь клас 

також хвилюється і переймається життям Ве-
ликого Кобзаря. Та трапилося лихо.

Якось на перерві дівчина почула, як її однокласники 
дозволяли собі з неповагою говорити про Тараса Шев-
ченка, насміхаючись з його окремих творів. Це дуже 
обурило Марійку, вона підійшла до них і сказала: 

– Як ви можете так говорити? Це ж ображає не 
лише великого генія, але й кожного, хто вважає себе 
українцем!

– Таке скажеш! – байдуже кинув хтось із хлопців. – 
Тобі що, більше всіх треба? Чого лізеш не у свої справи?!

 – Так не можна навіть думати, адже він не просто 
талановита людина, геній, він – борець, який віддав своє 
життя за народ, його волю, за Україну!

– Що ти мелеш! Відчепися! Ти – як наша училка! 
Краще в комп’ютері грати, ніж твого Шевченка вчити!

  Гурт, сміючись і передражнюючи Марійку, прой-
шов повз неї. Дівчина стояла після почутого, немов 
закам’яніла, і на очі наверталися сльози. Але через мить 
ніби якась сила підхопила дівчинку, і вона наздогнала 
своїх однокласників на сходах, що вели на подвір’я:

– Я вам доведу, що Тарас Шевченко заслуговує по-
ваги. Ба навіть більше – захоплення!

– Ну-ну, спробуй! – кинув хтось через плече, навіть 
не повертаючись у її бік. 

Прийшовши додому, восьмикласниця навіть обідати 
не захотіла. Так, це був виклик, на який треба з гідністю 
відповісти. Тому, не витрачаючи ні хвилини, вона почала 
готуватися до наступного уроку української літератури. 

„Я доведу їм, що помиляються. Так не повинно бути! 
Вони ж українці й живуть на тій землі, яку Він так любив і 
заповідав боротися за неї. Боротися за світле майбутнє 
тих, хто живе в Україні і житиме в майбутньому, тобто і 
них, хлопців, теж!” – думала Марійка.

Час летів швидко. Ось уже далеко за північ, та ді-
вчина, не втомлюючись, перечитує життєпис митця, 
вибираючи найцікавіші, на її думку, факти про життя і 
творчість Тараса Григоровича Шевченка. Презентація 
вдалася надзвичайно захоплююча!

Марійка не могла дочекатися ранку. Мчалася до шко-
ли, щоб не спізнитися на перший урок – урок української 
літератури. Дівчина стала перед класом, очікуючи уваги 
однокласників. Почулися насмішкуваті перешіптування. 
Та от почали  з’являтися один за одним слайди  зі світ-
линами Кобзаря та репродукціями його картин. Марійка 
впевнено декламує уривок безсмертного „Заповіту”  
під спеціально підібраний музичний супровід. У класі 
настала така тиша, ніби у приміщенні нікого не було. 

Хвилини, відведені для  уроку, спливли непомітно. 
Пролунав дзвінок, але його ніхто не чув. Усі були засму-
чені: хлопці понурили голови, а дівчата витирали сльози.

На перерві до дівчини підійшли однокласники і по-
просили вибачення за вчорашню грубість, висловлюючи 
захоплення побаченим і почутим на уроці. 

– Не в мене просіть вибачення, а в себе…
Спочатку учні здивувались, чому вона так відповіла, 

а згодом, подумавши кілька секунд, зрозуміли: українці, 
які виявляють неповагу до такої Людини – це покручі, 
манкурти без роду і племені. Їх просто шкода…

Лашкай Ангеліна,
учениця 10 класу 

Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
ім. Т.Г.Шевченка 

Мукачівської міської ради 
Закарпатської області

ТОБІ,  КОБЗАРЮ,  Я  ВКЛОНЮСЬ!

Беру до рук “Кобзар”. Гортаю.
Та щось неспокій на душі.
На сторінках його вбачаю
Шевченкову долю та пломінь душі.

Березень. Моринці. Зірка на небі.
Малюк народився. Це ж бо Тарас.
Страх. Невідомість. Тривога на серці.
Це ж бо — родився кріпак.

Перші малюнки. Перші тривоги.
Оповідь діда. Сирітка убогий.
Вільно і Пітер. Панська потіха.
Воля. Навчання. Щастя і втіха.

Перший “Кобзар”. Декілька творів.
У них — весь біль і жаль митця.
А далі — віщий “Заповіт”, що став для народів
Вірою в майбутнє, у вічність, у краще життя. 

Геній Вкраїни. Світоч епохи.
Кайдани рабства мріяв скинуть назавжди.
За це його заслали на чужину.
Щоб не зумів він щастя людям принести…

Поет і жив, й творив задля народу.
Став він символом духовного життя.
Борець за волю України, велет духу
Не увійде ніколи в забуття. 
 
У школі імені Шевченка я навчаюсь,
Ношу шевченківця звання.
Я все зроблю, я постараюсь,
Аби ніхто не забував про Кобзаря!
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ГРОМАДСЬКО-ОСВІТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНИ

Для закарпатської історії і культури 
постать Володимира Бірчака є 
знаковою: він проживав тут до-

вший час, написав чимало про закар-
патців і для них, активно утверджував 
на цих теренах Україну, свято вірячи в 
непереможність національної ідеї.

Володимир Іванович Бірчак народив-
ся 12 березня 1881 року в с. Любинці 
Стрийського повіту на Львівщині (нині 
Стрийського району Львівської області) 
в сім’ї священика. Отримав гімназійну 
освіту, а в 1900-1905 роках навчався у 
Львівському, згодом у Краківському уні-
верситетах. Закінчив філософський фа-
культет Львівського університету (1905), 
захистився з української філології та 
історії Східної Європи. Після закінчення 
працює викладачем української мови та 
літератури у Дрогобицькій, Самбірській, 
Львівській гімназіях. Водночас із В. Па-
човським, Б. Лепким та П. Карманським 
організовує літературне об’єднання 
„Молода муза”.

Як старшина українських січових 
стрільців воював від Львова аж до Киє-
ва. Рятуючись від більшовиків, виїхав з 
Одеси з німецькими полоненими і в 1920 
році опинився на Закарпатті в еміграції.

У своїх спогадах В. Бірчак зазначав: 
„Спеціальна школа – це еміграція. Зна-

йдешся між чужими, без знайомств, без 
впливів… Тут треба перемогти людські 
пересуди, дати докази свого дотепу, 
розуму, характеру. Великі це цінності й 
ними багацько можна осягнути”.

Письменник був людиною небай-
дужою, діяльною, одержимою ідеєю 
будівництва незалежної української 
держави. Сучасники називали його «жер-
цем культу енергії”. Без сумніву, завдяки 

своїй наполегливості і здібностям він 
протягом майже 20-річного перебування 
на тогочасній Підкарпатській Русі багато 
чого осягнув. У цей надзвичайно плідний 
для нього період, його діяльність розви-
валася декількома напрямами.

В. Бірчак, працюючи в крайовому 
шкільному управлінні м. Ужгорода, 
організовує систему освітніх закладів, 
займається організаційними питаннями 
написання підручників, посібників для 
шкіл Закарпаття, сам пише підручник з 
української літератури для горожанських 
шкіл та гімназій. Організовує і проводить 
курс з перепідготовки учительських ка-
дрів та курси з ліквідації неписьменності. 
Вже в 1922 році він підготував і випустив 
три підручники: „Руську читанку” для 
перших-третіх класів гімназій і горожан-
ських шкіл. У своїх спогадах „Карпатська 
Україна” (1939 р.) В. Бірчак згадує, що він 
„добре знав українську молодь Закар-
паття, як професор, ще більше пізнав її 
у „Пласті”, в пластовому таборі чи в часі 
прогулянок…”

В. Бірчак брав активну участь у за-
родженні пластового руху на Закарпатті. 
Належав до редакційної колегії „Пласту-
на”. У 1934 році став головою Крайової 
Пластової Старшини. У книжці „Наші 
пластові табори», виданій в Ужгороді 
1929 року, він написав: „До наймиліших 
хвиль мого життя зачисляю відвідини 
пластового табору… Такі відвідини напо-
внюють мою душу гордістю і непохитною 

вірою в будучність нашого народу”.
В історії закарпатського Пласту він 

залишився як заслужений провідник 
і визначний пластун, що працював з 
пластовою молоддю від самих початків 
до березневих днів 1939 року.

Зболеним серцем та світлим розумом, 
тверезо аналізуючи причини поразки 
Карпатської України, Володимир Бірчак 
писав: „…Я завжди вважав, що роблені 
хиби й прогріхи – це наші спільні україн-
ські хиби й прогріхи, а коли про них пишу, 
то не для того, щоб їх висмівати, але щоб 
описати, сконстатувати грізний стан, аби 
в майбутності ми вистерігалися уже цих 
хиб та хворіб, що їм на ім’я автохтонство, 
пайдокрація, протекція, брехня, отама-
нія, жадоба слави й майна…”.

Після поразки Карпатської України 
В. Бірчак переїхав до Праги, де перебув 
воєнне лихоліття. У 1945 році його не-
справедливо обвинуватили і як буржуаз-
ного націоналіста заарештували. 

Після арешту здавалось він щез наза-
вжди. Існує кілька версій смерті Володи-

мира Бірчака. С. Пап-Пугач у „Пластово-
му альманасі” допускає, що „большевики 
його покликали до Ужгороду, де за ним і 
слід пропав. Правдоподібно загинув від 
тортур”. Довгий час не вдавалось дізна-
тись про дату його смерті. Наприкінці 
ХХ століття стало відомо (дослідження 
О. Мишанича, М. Мушинки, В. Габора, 
Л. Баботи, В. Іваня), що 11 січня 1946 
року В. Бірчак був засуджений Закар-
патським обласним судом як український 
буржуазний націоналіст, німецький 
шпигун і чехословацький розвідник до 
20 років таборів (Красноярський край; 
Кемеровська область; з березня 1951 
р. Озерлаг), де і через сім років після 
арешту – 21 вересня 1952 року – помер. 
Реабілітований 3 січня 1990 року Закар-
патським обласним судом.

У В. Бірчака є гарна збірка „Золота 
скрипка”, що вийшла друком у 1937 
році. Збірка складається з окремих опо-
відань, в яких звучать найрізноманітніші 
теми. Проте ідейно їх об’єднує одне: 
погляд на життя, як на процес, в якому 
зусиллям волі, боротьбою можна багато 
чого змінити. Герої В. Бірчака – це люди 
небайдужі, діяльні, вольові, розважні, що 
живуть своє працею, своїм розумом, до-
рожать своєю честю, добрими справами. 
Це українці, які прагнуть незалежності 
держави.

Загадковість письменника – в його 
повному проблем житті. В умінні присто-
суватись і вижити в нелегких умовах, у 
прагненні бути потрібним народу, у мріях 
про незалежність України, в незвичному 
викладі думок, в розмаїтті філософських 
проблем його творів.

Володимир Бірчак утвердив себе як 
культурно-освітній діяч та талановитий 
педагог, якому властива була палка 
любов до українського народу. Він про-
роче підкреслив, що „український народ 
живе, що він пережив татарщину, не-
волю, різних сусідів, але на наших очах 
він збудився і став до кервавого бою за 
свою самостійність. Ми стали свідомі 
українці, наші душі завжди будуть вільні, 
українські”.

У березні цього року йому – українському громадсько-освітньому діяче-
ві, історику, письменнику-молодомузівцю (прозаїку, критику і літерату-
рознавцю), журналісту, педагогу, дійсному члену Наукового Товариства 
ім. Тараса Шевченка (від 1923 р.), доктору філології, організатору і члену 
Пласту в Ужгороді, голові Крайової Пластової Старшини Закарпаття, 
голові Українського Пластового Уладу Карпатської України, скавтмай-
стерові, старшині Українських Січових Стрільців, доценту університету 
в Кам’янці-Подільському, викладачеві Дрогобицької, Самбірської й Ужго-
родської гімназій – виповнюється 130 років від дня народження

130 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА 
БІРЧАКА — ОРГАНІЗАТОРА ПЛАСТУ НА ЗАКАРПАТТІ

Народився Володимир Михайлович Івасюк 4 бе-
резня 1949 року у районному містечку Кіцмань 
Чернівецької області в сім’ї вчителів Михайла та 

Софії Івасюків. Вже у три роки він проявив захоплення  
музикою, з цікавістю спостерігаючи за репетиціями 
учительського хору, на які його часто брали батьки. У 
1954 році батько композитора разом з іншими жителями 
Кіцмані добивається, аби в містечку відкрили музичну 
школу, і п’ятирічний Володя потрапляє в підготовчий 
клас філії Чернівецької школи №1, де починає оволо-
дівати скрипкою.

Учитель хлопця у музичній школі Юрій Візнюк 
вмовляє батьків продовжити музичну освіту дитини, 
тож після закінчення шостого класу Володя вступає 
до Київської музичної школи для обдарованих дітей 
імені М. Лисенка. Але навчання і виснажлива робота 
над собою, проживання в гуртожитку далеко від батьків 
позначились на здоров’ї підлітка і він, відмінник, після 
першого семестру повертається в Кіцмань, де продо-
вжує навчання в середній школі та музичній школі за 
класом фортепіано. 1964 року Володя створює в школі 
ансамбль „Буковинка” й пише для нього свої перші пісні, 
серед яких найперша – „Колискова”.

Деякий час він працює слюсарем на заводі 
„Легмаш”. Коли профспілковий діяч Леонід 
Мельник дізнається, що Володя – музикант, то 
доручає йому створити і вести заводський хор. 
Невдовзі цей хор починає займати призові місця 
в оглядах художньої самодіяльності. На висту-
пах ансамблю акомпанує сестра Володі – Галя, 
хористи виконують пісні.

Згодом Володя вступає в Чернівецького ме-
дінституту. Його запрошують в оркестр народних 
інструментів „Трембіта”, у камерний оркестр 
медінституту. Після закінчення третього курсу він 
починає працювати над піснею „Червона рута”. 
Саме їй судилося полонити стільки сердець 
своєю ліричністю та романтизмом.

18 травня 1979 року тіло Володимира Івасюка 
знайшли у військовій зоні Брюховицького лісу, 

поблизу Львова.
Пройшли вже десятки років, як Володимир Івасюк 

покинув цей світ. Але з нами залишилися його пісні. 
Своїм талантом він зробив їх вічно сучасними. Сьогодні 
ми вшановуємо пам’ять Івасюка. У 1989 році „Червона 
рута” стала назвою однойменного фестивалю. У 1994 
році Леонід Кравчук підписує Указ про присуджен-
ня Володимиру Івасюку Державної премії України 
ім. Т. Г. Шевченка. 4 березня 1999 року в Чернівцях 
відкрився Меморіальний музей Володимира Івасюка. 
18 липня 2001 року на V Ювілейній Церемонії нагоро-
дження лауреатів Всеукраїнської премії у галузі музики 
та масових видовищ „Золота Жар-птиця” Володимира 
Івасюка нагороджено у номінації „За внесок у розвиток 
музичної культури України XX століття”.

Але здійснити найбажаніше – повернути його до 
життя – нам не вдасться ніколи…

МИТЕЦЬ,  ЯКИЙ  ЛЮБИВ  УКРАЇНУ  ПОНАД  УСЕ
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Ziele.
P r a k t i s c h e  Z i e l :  d e n 

W o r t s c h a t z  z u m  T h e m a 
festigen; Sprachfertigkeiten von 
Schülern weiter entwickeln; die 
Aktivierung des sprachlichen 
Materials zum Thema, trenieren 
des Hörverstehens mit der 
Extraktion der notwendigen 
Informationen, kreative Aufgaben 
erfüllen. (die Vervollkommung 
der Sprachlichen Kompetenz 
u n d  d e r  k o m m u n i k a t i v e n 
Fähigkeiten von Schülern in der 
monologischen, dialogischen 
Rede, im Hörverstehen und in 
Schreiben)

E n t w i c k l u n g s z i e l : 
d i e  E n t w i c k l u n g  d e r 
S p r a c h f e r t i g k e i t e n ,  d e r 
willkürlichen Aufmerksamkeit, 
des logischen Denkens,  des 
Gedächtnisses, der sprachlichen 
Vermutung  von  Schü le rn , 
Entwick lung der  kreat iven 
Fähigkeiten von Schülern beim 
Lösen der  Aufgaben.

Erziehungsziel:  Erziehung 
der positiven Charakterzüge (der 
Aktivität, des Kollektivismus, des 
Wohlwollens)

Stundentyp:  die Stunde 
der Zusammenfassung des 
Gelernten, kombiniert.

Arbeitsformen:  f ronta le 
Arbeit, Gruppenarbeit, individuelle 
Arbeit. 

Ausrüstung: Kärtchen mit 
den Aufgaben, Bilder, Plakaten-
Kärtchen mit den Aufgaben, 
Tonbandgerät.

STUNDENVERLAUF
I. Anfang der Stunde
(Schüler ins Thema einführen; 

Aufgaben der Stunde erklären)
1 .  B e g r ü ß u n g . 

Zielorientierung.
L.: Einen schönen guten Tag, 

liebe Kinder! Heute ist wirklich 
ein guter Tag, weil ihr alle da seid 
und ich bin sicher, dass es euch 
gut geht.

Sch.: „Eins, zwei, drei, hurra! 
Heute sind alle da!“

L.: Heute beenden wir unsere 
Arbeit  am Thema „Die Familie“. 
Wir aktivieren die Lexik zum 
Thema, wiederholen Grammatik, 
lesen den Text, sprechen über 
die Familie, erfüllen  Arbeit 
nach Hörverstehen, b i lden 
Erzählungen zu den Bildern, 
machen Übersetzungen und noch 
viel, viel anderes.

Aber unsere Stunde wird nicht 
traditionell sein, sondern  mit 
verschiedenen Spielelementen. 
Arbeitet bitte aktiv, fleißig und 
aufmerksam. Wir haben viele 
wichtige und schöpferische 
Aufgaben.

Und was ist  schöpferisch?
(Es läutet Weihnachtsmusik 

und kurze Märchenerzehlung):
Ein guter Mann braucht unsere 

Hilfe.
Ihr seid Reporter. Und nur 

Reporter können ihm helfen. Wir 
müssen uns beeilen in einem 
Märchenstaat. Und dieser Staat 
heißt „Die Jahreszeiten“. Und in 
diesem Staat ist ein kleines Land 
und heißt „Der Winter“.  Und hier 
lebt ein alter aber sehr, sehr guter 
Mann und braucht unsere Hilfe. 

Aber wer ist das? 
Liebe Kinder!  Wer kommt 

zu uns im Winter und bringt uns 
Geschenke? 

Sch.: der Weinnachtsmann.
L.: Ja, richtig. Und er wohnt hier 

in diesem Adwendskalenderhaus. 
Aber jetzt kann er nicht zu uns 
kommen.

Sch.: Aber warum?  Was ist 
los? Wir  warten  auf  Ihn! Was 
können wir machen? Wie können 
wir helfen? 

L.: Eine alte, schlechte Hexe 
verzauberte den Weg zu uns. Sie 
verhexte alle Fenster und auch 
die Tür. Alles ist geschlossen. 
Wir müssen das  aufmachen. 
Aber wie? Wir müssen viele 
Aufgaben richtig machen Wen 
nicht – der Weihnachtsmann 
bleibt hier und bringt den Kindern 
keine Geschenke. 

Möchten wir diese Situation 
retten? 

Sch.: Ja, wir möchten diese 
Situation retten!

L.: So, beginnen wir unsere 
Arbeit!

2. Mundgymnastik.
a) Die Kinder erzählen alle 

zusammen das Gedicht „Guten 
Morgen!“ und demonstriren schon 
früher gemalte Bilder (die Sonne, 
der Wind, die Mutter und das 
Kind).

Guten Morgen, ruft die Sonne,
Guten Morgen, ruft der Wind,
Guten Morgen, ruft die Mutter,

Guten Morgen, ruft das Kind!
b) an der Tafel sind  Wörter aus 

dem Gedicht „Die Jahreszeiten“ 
geschrieben. Die Kinder hören 
und sprechen der Lehrerin diese 
Wörter nach! 

der Klee, – s – конюшина
die Blumen, – ,n – квітка
die Traube, – , n – виноград
der Schnee, – s, – сніг
ІІ. Grundteil der Stunde.
1. Hörverstehen, Sprechen.
L.: So, unsere Arbeit dauert 

weiter. Wer ist mutig?
Sch.: Ich, ich, ich möchte dem 

Weihnachtsmann helfen! 
L.: Bitte, geh an die Tafel und 

mach das erste Fenster auf!
Der Schüler kommt an die 

Tafel und macht das Fenster des 
Adwendskalenderhauses auf. 
Dort sieht  er ein kleines Bild und 
eine Nummer. Am Tisch liegen 
Briefumschläge mit verschiedenen 
Bildern  und Nummern. In diesen 
Briefumschlägen l iegen die 
Aufgaben. Der Schüler wählt den 
Briefumschlag mit ähnlichem Bild 
und Nummer.

(so ähnlich geht die Prozedur 
auch weiter)

L.:Welche Aufgabe haben wir 
hier? Oh, Hörverstehen!

- Hört Aufmerksam zu und 
macht die Aufgaben!

Die Jahreszeiten
Es war eine Mutter,
die hatte vier Kinder,

den Fruhling, den Sommer,
den Herbst und den Winter.
Der Fruhling bringt Blumen,
Der Sommer - den Klee,
Der Herbst, der bringt Trauben,
der Winter - den Schnee.
a) beendet richtig die Sätze! 

(schriftlich)
Die Jahreszeiten
Es war  eine ....,
die hatte vier ...,
den Frühling, ...,
den Herbst und.....
Der Frühling bringt ...., 
Der Sommer - .... Klee, ...., der  

bringt ...., 
der Winter den .- ...
Die Schüler hören das ganze 

Gedicht (ganze Lied) zweimal und  
erffüllen die Aufgabe.

L.: Und jetzt tauscht ihr eure 
Hefte mit dem Nachbar und 
korrigiert!

b) beantwortet folgende 
Fragen! (mündlich)

-  Wie viel Kinder hat die 
Mutter?

-  Wie heißen die Kinder?
-  Und wie heist die Mutter?
-  Und was sind die Kinder?
-  Wie viel Monate hat das 

Jahr?
-  Und wie viel Monate hat eine 

Jahreszeit?
-  Und welche Jahreszeit ist 

jetzt?
-   Und  w ie  he ißen  d ie 

Wintermonate?
L.: Sehr gut! Wir haben diese 

Arbeit gemacht. Wir bekommen 
für diese Arbeit… was?... ein 
Weihnachtsglöckchen.

Und der Weihnachtsmann ist 
stolz auf uns und er dankt für 
euere Hilfe!

Böse Fee: So, gut. Ihr macht 
alles gut und ihr seid fleißig. Aber 
ich werde siegen! Jetzt habe ich 
für diesen Reporter eine gute 
Aufgabe!

2. Lesen und Sprechen
L.: Wollen wir weiter gehen! 

Wer macht das zweite Fenster 
auf? So, sehen wir schnell, welche 
Aufgabe haben wir hier?

Was machen wir hier?
Böse Fee: Nun, gut, jetzt 

möchte ich hören wie ihr lest und 
versteht gelesene? Bitte:

a) lest den Text „Mykolas  
Familie“

1. Mein Vater ist 44 Jahre alt. 
Er ist Arbeiter. Er arbeitet in einem 
Werk.

2. Meine Mutter ist 36 Jahre 
alt. Sie ist Arbeiterin. Sie arbeitet 
in einer Fabrik.

3. Bohdans Schwester ist 21 
Jahre alt. Sie ist Studentin. Sie 
studiert im Institut.

4. Sein Bruder ist 22 Jahre alt. 
Er ist auch Student. Er studiert 
an der Universität in Saporishja.

5. Mykolas Onkel ist 52 Jahre 
alt. Er ist Agronom. Er arbeitet auf 
der Farm.

6. Seine Tante ist 43 Jahre alt. 
Sie ist Lehrerin. Sie arbeitet in der 
Schule im Dorf Shukiwka.

7. Meine Großeltern arbeiten 
nicht. Sie sind Rentner.

b) beantwortet folgende 
Fragen!

Ist Mykolas Familie groß? 
Wie heißt sein Vater? 
Wie alt ist er? Was ist er? 
Wo arbeitet er? 
Wie heißt Mykolas Mutter? 
Wo arbeitet sie? Was ist sie?
Wo studiert Mykolas Bruder? 
Arbeiten seine Großeltern? 
Wo leben seine Großeltern? 
Was ist Onkel Iwan? 
Was ist Tante Olha?
Wo wohnen sie?
(die Schüler erfül len die 

Aufgabe)
L.: Aber, böse, schlechte 

Fee! Das machten wir auch! 
Und  bekommen noch  e in 
Weihnachtsglöckchen!

Böse Fee: Ja, ja. Ich bin aber 
nicht blind. Ihr habt noch alles 
vor euch! Ich habe noch viele 
Aufgaben und unsere jüngeren 
Reporter sol len das r icht ig 
machen! Bitte, wer macht das 
dritte Fenster auf?

Ein Schüler macht das Fenster 
auf.

L.: So, sehen wir, was haben 
wir hier? Welche Aufgabe?

(der Schüler liest die Aufgabe)

3. Übungen.
a) beantwortet die Fragen 

schriftlich!
1. Wo lebt dein Freund?
2. Wo wohnst du?
3. Was ist deine Mutter von 

Beruf?
4 .  W i e  a l t  s i n d  d e i n e 

Großeltern? 
Böse Fee: Ha,ha,ha, jetzt sehe 

ich, wie diese jungen Reporter 
schreiben!

(d ie  K inder  er fü l len d ie 
Aufgabe schriftlich, tauschen 
dann die Hefte mit dem Nachbarn, 
korrigieren, und erklären die 
Fehler. An der Tafel hängt auch 
diese Aufgabe und ein(zwei) 
Schüler macht(en) die bei der 
Tafel).

Weihnachtsmann:  Liebe 
Kinder! Ich danke herzlich für 
Hilfe und Bemühungen!

Böse Fee: So weit, so gut. 
Ihr habt wieder gewonnen. Aber 
macht bitte noch ein Fenster auf! 
Dort wartet noch eine meiner 
Aufgaben. Für Reporter ist es 
wichtig, die Fremdsprache gut zu 
kennen. Der Reporter soll schnell 
und richtig übersetzen. So, bitte, 
wer ist mutig? Ich warte! Nun, 
bitte, du oder du?

Продовження на стор. 7

ДОСВІД КОЖНОГО — НАДБАННЯ ВСІХ

UNSERE  FAMILIE
(5 Klasse  Schuljahr)
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(Продовження. Початок на стор. 6)

Ein Schüler kommt an die Tafel und 
macht ein Fenster auf und  liest die 
Aufgabe, die dort steht.

a) übersetzt ins Ukrainisch!
1. Bohdans Schwester ist 21 Jahre alt. 

Sie ist Studentin. Sie studiert im Institut.
2. Sein Bruder ist 22 Jahre alt. Er ist 

Agronom. Er abeitet auf der Farm.
b) übersetzt ins Deutsch!
1. Хто це? Це моя подруга Монiка. 

Вона є лікарка i працює в лікарні.
2. Хто за професією твiй батько? Вiн 

інженер i працює на заводi. 
(die Kinder erfüllen die Aufgabe 

mündlich. An der Tafel hängt auch diese 
Aufgabe). 

L.: So, liebe Kinder, haben wir die 
Übersetzung richtig, ohne Fehler gemacht? 
(wenn ja, gehen wir weiter, wenn es Fehler 
gibt – korrigieren wir zusammen).

Böse Fee: Gut. Ihr macht alles gut und 
habt schon vier Glöckchen. Aber jeder 
Reporter soll auch richtige Fragen stellen 
können!

Bitte, macht das nächste Fenster auf! 
Dort gibt es noch eine meiner Aufgaben 
für euch!

L.: Meine lieben Kinder! Wollen wir 
sehen, was unsere Fee für uns vorbereitet 
hat? Wer macht  das nächste Fenster auf? 

Ein Schüler kommt an die Tafel und 
macht ein Fenster auf und  liest die 
Aufgabe, die dort steht.

Bildet so viele Fragen wie nur möglich. 
(Stellt die Fragen zu den folgenden 
Sätzen!)

L.: Bitte, hier sind die Sätze.
1. Meine Großltern leben auf dem 

Lande.
2. Ihre Mutter arbeitet in einem 

Krankenhaus.
3. Mein Vater ist 40 Jahre alt.
4. Deine Schwester ist Ärztin. 

1. Dein Freund wohnt am Franko-Platz.
2. Mein Vater arbeitet bei einer Firma.
3. Seine Oma ist 60 Jahre alt.
4. Dein Bruder ist Bergarbeiter
Die Schüler erfüllen die Aufgabe 

mündlich. An der Tafel hängt auch diese 
Aufgabe.

L.:  So, wir bekommen noch ein 
Glöckchen. Wir haben schon…. Glöckchen. 
Nun, bist du froh böse Fee?

Böse Fee: gut, gut nehmt bitte, ich bin 
nicht  geizigt. Nehmt. Doch nun wollen 
wir weiter gehen. Ich bereitete sehr viele 
Aufgaben für euch vor!

Ein Schüler kommt an die Tafel, macht 
ein Fenster auf und  liest die Aufgabe.

a) beendet richtig die Sätze!
1. Mein Name ist ...
2. Natalka lebt in der ...
3. Meine Grosseltern sind ...
4. Du bist 12 Jahre ...
5. Monikas Eltern sind ...
Ärzte, alt, Bauer, Ukraine, Andreas. 
1. Monika ist 10 Jahre ...
2. Er wohnt in der Stadt ...
3. Ich bin ...
4. Monikas Grosseltern sind ...
5. Susi lebt in ...
Deutschland, alt, Bauer, Schuler, 

Odessa.
Die Schüler erfüllen die Aufgabe 

mündlich (schriftlich). An der Tafel hängt 
diese Aufgabe auch.

4. Grammatik.
Sch.: und bist du jetzt froh?
Böse Fee:  Nun ja, ich bin nicht froh, 

sondern sehr sehr böse! Aber die nächste 
Aufgabe schafft ihr nicht!

L.: Gut, gut, wir werden sehen – ob wir 
es schaffen oder nicht.

Ein Schüler macht das nächste Fenster 
auf und liest die Aufgabe!

Und die Aufgabe lautet:
- korrigiert, bitte, die Fehler in den 

Sätzen!
Böse Fee:  Oh, das ist meine beste 

Aufgabe! Das schafft ihr nie! Warum?!...Ihr 
macht selbst die Fehler. Und die Aufgabe 
ist sehr interessant! Bitte, macht. Ich warte!

a) korrigiert, bitte, die Fehler in den 
Sätzen!

1. Uta sind 11 Jahre alt.
2. Peter ist Ukrainerin.
3. Mein Freund wohnen im Stadt.
4. Er geht in die Garten. 

1. Hanna sein 12 Jahre alt.
2. Mein Hund und meine Katze spielt 

gern im Garten.
3. Ada geht in der Schule.
4. Ihr Sohn studieren an die Universitat.
An der Tafel hängt  diese Aufgabe 

und  Schüler machen sie an der Tafel (in 
die Hefte auch) und bekommen noch ein 
Glöckchen.

Weihnachtsmann: Oh, lieber Kinder! 
Ich bin so stolz auf euch und ich glaube an 
euch Junge Reporter!

L.: Unsere Fee! Können wir weiter 
gehen?

Böse Fee:  Ja, ja. Mache das nächste 
Fenster auf!

L.: Bitte, beeilen wir uns schnell und 
machen folgende Aufgabe! 

Der Schüler kommt an die Tafel, macht 
das nächste Fenster auf, um die neue 
Aufgabe zu erfahren.

Und die Aufgabe lautet:
b) findet die richtigen Antworten auf 

die Fragen! 
Wer ist das?
a) das ist meine Mutter
b) das ist ein Stuhl
c) das ist ein Bleistift
Wo arbeitet dein Vater?
a) in einen Werk
b) in Werk
c) im Werk
Ich lebe
a) in der Ukraine
b) in Werk
c) in den Dorf
Mein Bruder studiert
a) an der Hochschule
b) auf der Hochschule
c) in der Hochschule 
(die Kinder erfüllen die Aufgabe. Die 

Aufgabe hängt an der Tafel).
Sch. :  Und  j e t z t  ?  Was  sags t 

du jetzt ? Bekommen wir noch ein 
Weihnachtsglöckchen oder nicht?

Böse Fee:  Nun gut. Bitte hier, nehmt 
noch eins! Ich bin nicht geizig.

Die Schüler bekommen noch ein 
Glöckchen. 

L.: So, gehen wir weiter! Lasst uns das 
nächste Fenster aufmachen und sehen wir 
mal, was unsere Fee für uns vorbereitet 
hat. 

Ein Schüler macht das Fenster auf und 
liest die Aufgabe!

c) bildet Sätze nach der Tabelle!

(Die Aufgabe hängt auch an der Tafel 
und die Kinder erfüllen sie).

Nun, liebe Fee. Bist du froh? Wie 
machen wir deine Aufgaben?

Böse Fee: So, gut, macht ihr gut, muss 
ich sagen. Meine nächste Aufgabe ist sehr 
interessant  aber nicht so einfach!

Weihnachtsmann: Oh, Lieber Kinder, 
ich glaube an euch junge Reporter, ich 
glaube an den Sieg, ich glaube, ihr werdet 
mich befreien!

5. Sprechen.
Böse Fee: Oh, ihr seid froh. Nun gut. 

Das habt ihr auch geschafft. Aber  ich habe 
noch viele Aufgaben für unsere mutigen 

Reporter! 
Ein Schüler kommt an die Tafel, macht 

das nächste Fenster auf, um die neue 
Aufgabe zu erfahren.

Die böse Fee nimmt von dem Schüler 
den Briefumschlag und liest die Aufgabe 
vor:

- jetzt  möchte ich eure Familien kennen 
lernen!

L.: Wer erzählt über seine Familie?
(an der Tafel hängt ein Stammbaum und 

verschiedene Fotos. Die Kinder kommen 
an die Tafel, zeigen auf das Foto ihrer 
Familie und erzählen über sie).

Sch.: Was nun, liebe Fee? bekommen 
wir noch ein Glöckchen und kommen 
weiter?

6. Leseverstehen.
Böse Fee: So gut, jetzt sehe ich, ihr seid 

wirklich mutig und klug. Jetzt meine letzte 
Probe für euch!

Alle wissen: die Reporter sind lustige 
Menschen. Deshalb habe ich hier meine 
letzte Aufgabe für euch.

Der Schüler (die Schülerin) öffnet das 
nächste Fenster und liest die Aufgabe:

- sucht und wählt das richtige Bild!
1. - Mutti, gib mir 20 Pfening für einen 

alten Mann.
- Da nimm, mein Junge. Das ist schön 

von dir, du hilfst  den Alten. Und wo ist 
dieser Mann?

- Da steht er und verkauft Eis.
2. Es ist Abend. Die kleine Elke ist schon 

im Bett. Da sagt sie:
- Mutti, gib mir bitte einen Apfäl!
- Die Äpfel schlafen schon!

- Die Kleinen Äpfel – ja, die großen –
noch nicht!

3 .  -  Vat i ,  g ib  mi r  b i t te  de inen 
Kugelschriber, wir schreiben heute Diktat.

 - Aber warum willst du denn nicht mit 
deinem schreiben?

 - Ach, er macht so viele Fehler!
4. - Weißt du, Papa, deine Uhr hat 59 

Teile!
5.  Dieter kommt in die Klasse.
- Sie wollten meine Eltern sehen, Herr 

Lehrer. Da sind sie!
Er legt zwei Photos auf den Tisch.
6. - Ich gehe in den Garten Blumen 

gießen!
- Aber es regnet doch!
-  Macht nichts!  Ich nehme den 

Regenschirm mit!
7. - Jetzt lernst du gut, Hans. Hilft dir 

jemand zu  Hause bei den Hausaufgaben?
- Nein, Herr Lehrer. Unser Fernseher 

ist kaputt.
8. Bei der Polizei klingelt das Telefon.
- Hilfe! Hilfe! Kommen sie schnell, eine 

Katze ist im Zimmer!
 - Na, hören Sie mall, warum so große 

Panik? Wer spricht denn da?
 - Der Papagei!
9. Ein Junge lernt radeln. Da färt er 

einen Mann an.
 - Kannst du nicht klingeln?
 - Klingeln  ja, radeln  noch nicht!
                (die Kinder erfüllen die Aufgabe). 
Sch.: nun böse Fee, haben wir das gut 

gemacht?
Böse Fee: Ich weis nicht. Wartet. Ich 

frage mal. Liebe Gäste! (Puppen auf 
dem Tisch) Haben unsere Reporter diese 
Aufgabe gut gemacht? Ja? Ich verstehe 
nicht! Ich bin schon alt und ein bischen 
taub. Sagt bitte lauter!

Die Schüler bekommen noch ein 
Glöckchen.

Böse Fee: Nun gut, nun gut. Vielleicht ist 
es nicht so schlecht.Der Weihnachtsmann 
kommt frei und vielleicht bekomme ich auch 
ein Geschenk?

III. Schlussteil der Stunde
a) Zusammenfassung:
L.: Ihr habt in der Stunde gut gearbeitet, 

gelesen, gesprochen, geantwortet. Ich bin 
mit euch zufrieden. Der Weihnachtsmann ist 
jetzt frei, ihr habt elf Weihnachtsglöckchen 
und bekommt gute Noten!

Alle Schüler waren aktiv und bekommen 
Noten: ……

Weihnachtsmann: Liebe Kinder! 
Vielen Dank für eure Bemühungen, Hilfe 
und Aufmerksamkeit. Und hier sind meine 
Geschenke für euch!

(Die Kinder bekommen als Geschenk 
diese elf Glöckchen)

b) Hausaufgabe:
(der Lehrer gibt die Aufgabe: Übung..., 

Seite....)
L.: Es läutet. Die Stunde ist zu Ende. 

Auf Wiedersehen!

Іванна Буксар, 
методист кабінету методики

викладання суспільно-гуманітарних 
та художньо-естетичних дисциплін 
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Спортивне орієнтування – один 
з небагатьох видів спорту, де 
учасники змагань діють індиві-

дуально, поза увагою тренерів, суддів, 
глядачів, навіть суперників. Тому для 
досягнення мети необхідні хороша 
психологічна підготовка, прояв на-
полегливості, рішучості, сміливості, 
самовладання. У технічній підготовці 
спортсмена-орієнтувальника два осно-
вних компоненти: техніка орієнтування 
(робота з картою і компасом) і техніка 
пересування на місцевості (бігом). 

У групі ЧЖ-10 з 5 кп (контрольними 
пунктами) серед наймолодших спорт-
сменів впевнено виступили вихованці 
Ужгородського спортклубу «Траверс» 

(тренер М. Семенюк), які зайняли весь 
п’єдестал у змаганнях дівчат: впевнену 
перемогу здобула Анастасія Піскова, 
а друге та третє місця зайняли Тетяна 
Міхалко та Альона Швайка. У цій же 
віковій категорії серед юнаків з 6 кп 
перемогу відсвяткував 10-річний Вла-
дислав Цепурдей з мукачівської гімназії 
(КСО „Товариш”, тренер Н. Расчупкіна), 
слідом за ним фінішували одноклубник 
Іван Солонець та Андрій Ресенчук з 
Ужгородського спортклубу „Траверс”.

У віковій групі ЧЖ-12 (учасники 2004-
2005 років народження) серед дівчат 
перемогла Дарина Кузан з Іршавської 
райСютур, на другу сходинку підняла-
ся Яна Брунцвик з Мукачева (тренер 
О. Цепурдей), а на третю – Яна Ма-
ханець з Ужгородської ЗОШ №5 клуб 
„Arnica montana” (тренер О. Осипенко). 
І в змаганнях серед їхніх однолітків-
юнаків найкращий результат показав 
учень Ужгородської ЗОШ №3 Андрій 
Михайлін, другу сходинку посів учень 
Ужгородської ЗОШ №2 Валентин-Кріс-
тіан Вішколц (обидва представляють 
КСО „Максимум”, тренер Г. Фечо), тре-
тім забіг Михайло Лелітко, представник 
Іршавської райСютур.

Спортсменки, не старші 14 років, до-
лали дистанцію з 8 контрольних пунк-
тів. Чемпіонкою області в групі Ж-14 

стала Андріана Базюк з Ужгородської 
ЗОШ №5 (тренер В. Аврамчук). Срібну 
медаль виборола 11-річна гімназист-
ка з Мукачева Катерина Цепурдей, 
а бронзову – представниця команди 

Іршавської райСютур Юлія Ференці. 
Серед юнаків цього віку кращий час 
і перше місце в ужгородця Олексан-
дра Самсонова з ЗОШ №3, другим 
фінішував його одноклубник по КСО 
„Максимум” Костянтин Гутич (тренер 
Г. Фечо), а третім – учень ЗОШ №5 
Олесь Голембовський (тренер В. Ав-
рамчук).

Серед спортсменок 1999-2000 років 
народження золоту нагороду виборола 
студентка І курсу Ужгородського гума-
нітарно-економічного коледжу Карпат-
ського університету Вероніка Гуснай, 
а срібну медаль вручено Іршавчанці 
Олександрі Осійській (тренер О. Осій-
ський), бронза дісталася представниці 
СК „Кам’яниці” Анастасії Кремінській. 
У змаганнях серед юнаків цього віку 
нагороди розподілилися таким чином: 
кращий результат показав Андрій Васи-
лина КСО „Максимум” (тренер Г. Фечо), 
друге місце у Володимира Манцулича з 
СК „Кам’яниця” (тренер С. Готра), тре-
тє – у Мар’яна Осійського з Іршавської 
райСютур.

Cеред дорослих у найпрестижнішій 
групі ЧЖ21 – медалі розділилися по-
рівну, повний комплект жіночих нагород 
дістався представникам з КСО „Това-

риш” м. Мукачево, а чоловічих – КСО 
„Максимум” м. Ужгород.

Золото вручено Наталії Шозді, 
срібло – Ніні Расчупкіній, а бронзу – Іри-
ні Пренделович. У змаганнях чоловіків 
комплект нагород розділили: першу 
сходинку посів Олександр Касьянов, у 
минулому вихованець КСО „Товариш”, 
другу – Сергій Брилинський, а третю – 
Владислав Французов.

Приклад спортивного довголіття 
юним спортсменам-орієнтувальникам 
показували ветерани. Поважний вік 
учасників анітрохи не завадив їм про-
явити спортивний азарт і майстерність. 
Серед кращих у цій категорії були 
60-річний Василь Павлишин, 80-річний 
Петро Назаренко та 68-річний Геннадій 
Ведерников (усі з Ужгорода).

Георгій Фечо, 
методист
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ЗИМОВИЙ  ЧЕМПІОНАТ  ЗАКАРПАТТЯ

27 лютого в Ужгороді в мікрорайоні „Шахта” пройшов перший у цьому 
році обласний чемпіонат зі спортивного орієнтування. Організаторами 
виступили Управління молоді та спорту Закарпатської ОДА, Закарпат-
ський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді 
та Федерація спортивного орієнтування Закарпатської області. Дві сотні 
учасників різного віку, від п’яти до вісімдесяти років, вчергове зібралися 
разом, щоб виявити найсильніших у Зимовому Чемпіонаті області. Зма-
гання, які були присвячені 77-й річниці Карпатської України, відбувалися у 
6 вікових категоріях серед юнаків та дівчат

Усе коротке життя Лесі Українки 
було сповнене такого горіння, такої 
самозабутньої жадоби, зроблено в 

літературі було так багато, що досягнутого 
вистачило б на життя кількох.

Нещодавно в Чопській ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №1 за участю учнів 7-В, 8-А, 10-Б 
класів під керівництвом учителя україн-
ської мови і літератури Любові Чолавин 
проведено літературно-музичний вечір 
„Вогонь її пісень не згасять зливи літ”, при-
свячений 145 річниці з дня народження 

української поетеси Лесі Українки.
Метою заходу було ознайомити учнів 

із життєвим і творчим шляхом поетеси, 
допомогти усвідомити велич її життєвого 
подвигу, виховувати стійкість у життєвих 
труднощах, цілеспрямованість, гуманізм, 
естетичний смак, почуття вдячності, люд-
ської гідності та толерантності.

Під час виступів учнів пролунали пісні 
„Україночка” на слова А. Демиденка, пісня 
„Хто вам сказав, що я слабка…” на слова 
Лесі Українки, яку виконали учениця 8-А 
класу Ксенія Гусейнова та учениця 10-Б 
класу Тетяна Хасанова. 

У виконанні Олександри Сергієнко та 
Івана Маухи відбулася інсценізація урив-
ку із драми-феєрії Лесі Українки „Лісова 
пісня”. 

Упродовж виступу до окремих творів 
звучала фонограма „Місячна соната” 
Людвига ван Бетховена. 

Присутні на заході отримали позитивні 
емоції, поринули у світ поезії великої по-
етеси – Лесі Українки.

У громадському транспорті
• опитайте людей, що знаходяться по-

руч, та спробуйте встановити приналеж-
ність предмета та хто міг його залишити; 

• якщо господаря не встановлено – 
негайно повідомте про знахідку водієві.

У під’їзді свого будинку
• опитайте сусідів (можливо він на-

лежить їм);
• якщо власника не встановлено – 

негайно повідомте про знахідку у відді-
лення міліції.

В адміністративній будівлі (установі)
• негайно повідомте про знахідку ке-

рівнику адміністрації (установи).

У всіх перерахованих випадках
• не чіпайте і не відкривайте знахідку;
• зафіксуйте час виявлення знахідки;
• постарайтеся зробити так, щоб люди 

відійшли якомога далі від небезпечної 
знахідки;

• обов’язково дочекайтеся прибуття 
фахівців оперативно-слідчої групи.

ВОГОНЬ  ЇЇ  ПІСЕНЬ
НЕ  ЗГАСЯТЬ
ЗЛИВИ  ЛІТ 

Обережно!
Підозрілий  предмет


