
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович

ГАЗЕТА  ДЛЯ  ВСІХ  І  В  КОЖНУ  СІМ’Ю
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26 квітня Міністр освіти і науки Лілія Гриневич про-
вела нараду щодо друку підручників для 4 та 7 класів, 
а також щодо проведення конкурсу підручників для 8 
класів, на якій були присутні представники МОН, Інсти-
туту модернізації змісту освіти та видавців.

Міністр констатувала, що до цього часу не були 
вирішені управлінські проблеми щодо вчасного друку 
підручників і навіть створені додаткові труднощі.

„Одним з моїх перших рішень було винесення на 
розгляд Кабінету Міністрів України постанови, яка дає 
можливість місцевим органам влади здійснити передо-
плату за друк підручників для 4 і 7 класів. Ця постанова 
ухвалена Урядом, кошти виділені державою і місцевими 
радами, тепер можуть бути використані. Ми зобов’язані 

якнайшвидше вирішити цю штучно створену проблему 
і забезпечити школи належними їм підручниками”, – на-
голосила Лілія Гриневич.

За словами Міністра, кризова ситуація з друком 
підручників складалася насамперед через відсутність 
комунікації з усіма зацікавленими сторонами: „Місце-
вим органам влади не було роз’яснено їхні можливості 
і повноваження з цього питання, не було реакції на 
їхні пропозиції й адекватної управлінської допомоги 
в складних ситуаціях. Система закупівлі підручників 
„50%(держава) на 50%(місцеві влади)” відбувалася 
вперше, але відомо про її запровадження було задов-
го до початку минулого року. Ми виправляємо зараз 
помилки через несвоєчасну реакцію Інституту модер-

нізації змісту освіти на проблеми, що виникали. Я не 
приймаю позицію, що друк залишку підручників для 
4 та 7 класів це лише проблема місцевих влад. Тому 
найближчим часом ми проведемо селекторну нараду 
з керівниками областей, директорами департаментів 
освіти, де спільно обговоримо ситуацію, що склала-
ся, і домовимося про подальші кроки. Нам необхідно 
об’єднати зусилля Міністерства, ІМЗО, видавців, кон-
солідувати замовлення на рівні областей, домовитися 
про спільні дії щодо своєчасної доставки, виробити 
правильну логістику і спільний план дій”.

Також Лілія Гриневич доручила провести розсліду-
вання щодо ситуації, що склалася з відмовою низки 
видавництв наприкінці 2015 року друкувати підручники 
для 4 та 7 класів, поверненням коштів до держбюджету 
і відмовою сплатити пеню за невиконане державне 
замовлення.

Що стосується підручників для 8 класів, Міністр за-
значила, що конкурс з їх відбору був оголошений надто 
пізно і вчителі, на жаль, матимуть мало часу для вибору 
підручників на електронному Репозитарії.

„На Колегію Міністерства освіти і науки 28 квітня вине-
сені майже 180 назв підручників, яким експерти рекомен-
дували надати гриф Міністерства та дозволити їх вико-
ристання в школі. Експерти відхилили лише 10% поданих  
 
на конкурс підручників. Мусимо сказати чесно – це 
дуже малий відсоток відхилених підручників, знову 
маємо великий ризик, що чимало підручників не будуть 
якісними і ми фізично не маємо часу змінити це до 1 
вересня без ризику залишити дітей знову без книг”. 
Тому, за словами Лілії Гриневич, тактична задача на 
сьогодні – забезпечити друк підручників для 8 класу 
до початку нового начального року. Що ж стосується 
стратегічних планів з відбору підручників на наступні 
роки, то Міністр анонсувала кардинальну зміну підходів: 
„Цей процес більше не буде кулуарним та втаємниче-
ним. Ми створимо публічну платформу, де підручники 
обговорюватимуться відкрито, ще на етапі створення. 
Ми вже зараз розпочинаємо цю роботу, щоб не допус-
тити в майбутньому вирішення штучних криз в останній 
момент. Ми маємо працювати в інтересах дітей і тільки 
в їхніх інтересах будуть ухвалюватися рішення”, – на-
голосила Лілія Гриневич.

За матеріалами МОН України

Лілія  Гриневич:  „ЛИШЕ  КОНСОЛІДУВАВШИ  ЗУСИЛЛЯ,
МИ  ЗМОЖЕМО  ЗАБЕЗПЕЧИТИ  УЧНІВ  ПІДРУЧНИКАМИ”

Україна щорічно, 26 квітня, відзначає день 
пам’яті Чорнобильської трагедії – спомину 
про катастрофу та вшанування героїзму 

пожежників, експлуатаційного персоналу ЧАЕС, 
військовослужбовців, будівельників, науковців, ме-
диків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. 
Подвиг цих людей назавжди записано в літопис 
людської мужності. У вдячній пам'яті українського 
народу навічно збережуться імена тих, хто, не вага-
ючись, став на двобій з розбурханою силою радіації 
в перші часи після трагедії, захистивши мільйони 
людей ціною свого життя і здоров’я від можливого 
ще значнішого ураження.

Увечері 25 квітня 1986 року група інженерів по-
чала проводити на 4-му реакторі абсолютно непід-
готовлений технічний експеримент, під час якого 
потужність реактора знизилася на 7% від норми, 
а контрольні пристрої були відключені. Робота ре-
актора стала нестабільною і неконтрольваною, а 
спроба відновити стандартний режим його роботи 
– запізнілою, і 26 квітня 1986 року на 4-му реакторі 
пролунали два вибухи. Вони були не ядерними, а 
хімічними, як наслідок перегріву реактора і накопи-
чення великої кількості газів, що з'явились під час 
неконтрольованої реакції. Потужність вибухів була 

настільки великою, що було зруйновано стальну і 
свинцеву обшивку реактора, і в повітря піднялось 
більше 60 тон радіоактивних матеріалів.

Радіоактивна хмара від аварії пройшла над 
європейською частиною СРСР, більшою частиною 
Європи, східною частиною США. Близько 60% 
радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. 
Близько 200 000 людей були евакуйовані із зон за-
бруднення. Величезний викид радіації призвів до 
того, що Чорнобиль став мертвою зоною, забруднив 
землю, річки та оточуючі території.

ЧОРНОБИЛЬСЬКА  ТРАГЕДІЯ  —  БІЛЬ  УКРАЇНИ
9 квітня пройшло пробне зовнішнє незалежне оці-

нювання з математики, історії України, біології, гео-
графії, фізики, хімії, англійської, німецької, іспанської, 
французької та російської мов.

Учасникам пробного зовнішнього незалежного оціню-
вання була надана можливість використовувати завдання 
пробного ЗНО, перекладені кримськотатарською, молдов-
ською, польською, російською, румунською, угорською 
мовами.

У Закарпатській області працювало 15 пунктів пробного 
тестування, явка абітурієнтів на пункти тестування склала 
більше 95 % – 1993 особи.

Після виконання тестових робіт усі учасники пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання отримали інфор-
маційні бюлетені з правильними відповідями на тестові 
завдання та схемами підрахунку тестових балів.

Цього року учасники пробного тестування зможуть 
отримати оцінку в рейтинговій шкалі 100-200 балів (як на 
зовнішньому незалежному оцінюванні)!

Для отримання результату необхідно перенести відповіді 
з паперового бланку, заповненого під час тестування, до 
електронного. Відповідний сервіс має сторінка „Особистий 
кабінет” на сайті Івано-Франківського регіонального центру 
оцінювання якості освіти (http://test.if.ua).

Відбулася друга сесія пробного ЗНО — 2016
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Коли в людині є народ,
Тоді вона уже людина

   Л. Костенко

18 квітня на базі Закарпатського ІППО для слухачів курсів підвищення 
кваліфікації вчителів географії та економіки відбувся круглий стіл „Націо-
нально-патріотичне виховання на уроках географії”. 

Відкрила захід керівник курсів Г.Б. Глюдзик, яка зазначила, що кожен 
народ у процесі історичного розвитку виробив систему цінностей, яка пере-
дається з покоління в покоління у вигляді звичаїв, традицій, обрядів. Тому 
виховання дитини завжди має ґрунтуватися, насамперед, на культурно-іс-
торичних цінностях своєї нації. Пізнання навколишнього світу починається 
зі знайомства з рідною вулицею, селом чи містом, своєю країною, а вже 
потім – із сусідніми країнами. Тобто, ми йдемо від пізнання свого, рідного, 
національного до багатонаціонального, світового. 

Шкільна географія відіграє значну роль у вихованні патріотизму підрос-
таючого покоління. Патріотичне виховання – це виховання засобами шкіль-
ної географії людини-громадянина, людини-патріота, основними рисами 
якої є національна самосвідомість, почуття любові до своєї Батьківщини, 
шанобливе ставлення до народних традицій, звичаїв, обрядів, як ланки, 
що визначає духовну єдність поколінь, почуття громадянської й соціальної 
відповідальності, бажання покращити умови життя в рідній місцевості. 

Щодо шляхів реалізації завдань патріотичного виховання в процесі на-
вчання географії в школі, то з ними слухачів курсів ознайомила В.М. Ряшко, 
директор ЗОШ І-ІІ ст. Свалявського району, учитель географії, учитель-
методист, заслужений учитель України, яка презентувала власний досвід 
та план роботи школи щодо впровадження національно-патріотичного 
виховання в навчально-виховному процесі. 

А.В. Середяк, завідувач методичного відділу Закарпатського центру 
туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді, ознайомив при-
сутніх із досвідом роботи закладу як позашкільної установи щодо реалізації 
завдань із національно-патріотичного виховання школярів, зазначивши, що 
у процесі проведення позакласної роботи (екскурсії, походи, подорожі) юні 
туристи-краєзнавці продовжують вивчення й дослідження рідного краю. 
Вони розширюють свій світогляд, закріплюють і поглиблюють знання, здо-
буті на уроках географії, формують високі моральні якості громадянина 
України, відповідно з’являється ще більша можливість ознайомити дітей 
з історією Батьківщини, її природними багатствами, народними звичаями, 
традиціями.

ШЛЯХИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ЗАВДАНЬ
ПАТРІОТИЧНОГО  ВИХОВАННЯ

Під час офіційного візиту в Брюссель 
голова Закарпатської облради Михайло 
Рівіс мав честь підтримати ініціаторів 

міжнародного проекту „Діти за мир у всьому 
світі” – президента фонду Відродження Кате-
рину Бужинську, Почесного консула Угорщини 
в Івано-Франківську Василя Вишиванюка та 
палких маленьких ентузіастів. До заходу також 
долучився голова Загальних зборів області 
Саболч-Сатмар-Берег Оскар Шестак, директор 
ЄОТС ТИСА Андреа Сабоне Цап та її заступник 
– Юдіта Євчак.

Група українських дітей в рамках міжнарод-
ного соціального проекту „Діти за мир у всьому 
світі”, який об’єднує 35 країн світу, відвідали 
Європарламент у Брюсселі, де мали зустрічі 
з європарламентарями Угорщини та Болгарії, 
з надзвичайними і повноважними послами 
України та Угорщини, високоповажними гостя-
ми. Посланці миру презентували свій проект 
у Європейському парламенті. Разом із ними 
Михайло Рівіс написав побажання та наклеїв на 
карту світу голубів миру. Серед дітей виявилося 
четверо ужгородців, які радісно повідомили 
закарпатській делегації: „Ми теж з Ужгорода!”

Представник Європарламенту від Болгарії 
Еміл Радеф та болгарські євродепутати орга-
нізували теплий прийом для українських дітей, 
запросили на презентацію проекту європарла-
ментарів з інших країн. Офіційна частина роз-
почалась із вітального слова народної артистки 
України, президента благодійного фонду „Від-
родження Прикарпаття” Катерини Бужинської, 
депутата Європарламенту Андреї Бачкар, 
Надзвичайного та Повноважного посла Угор-
щини в Бельгії Золтана Нагі, Надзвичайного та 
Повноважного посла України в Бельгії Миколи 
Точитського, заступника голови місії Болгарії в 
Бельгії Радки Балабанової, Почесного консула 
Угорщини в м.Івано-Франківськ та Івано-Фран-
ківській області Василя Вишиванюка. У пре-
зентації проекту разом із дітьми взяли участь 
також віце-президент Фонду „Відродження При-
карпаття” Дмитро Мормуль та 
голова Закарпатської обласної 
ради IV скликання Володимир 
Чубірко.

– Українські діти приїхали в 
Європарламент, аби заявити 
про себе, бути почутими, жити 
всім у мирі та злагоді. Зверта-
ючись до європарламентарів, 
вони закликали допомогти від-
стояти їхні права на життя, на 
захист від збройних конфліктів, 
як це передбачено Конвенцією 
ООН. У рамках цього проекту 
юні українці привернули увагу 

інших країн світу до нашої держави, зокрема 
до збройного конфлікту на Сході України. Діти 
власноруч виготовили карту миру України з ша-
блонів голубів миру та передали естафету сво-
їм ровесникам з країн ЄС, а також українській 
діаспорі, палко закликаючи усіх об’єднатися 
заради миру в усьому світі, зокрема в Україні, 
– розповів присутнім на заході журналістам 
голова облради Михайло Рівіс. 

Завдяки підтримці меценатів та партнерів, 
міжнародний соціальний проект „Діти за мир у 
всьому світі” вже успішно проведено у 21 кра-
їні, а саме: в Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехії, 
Словаччині, Австрії, Сербії, Словенії, Естонії, 
Хорватії, Боснії та Герцеговині, Латвії, Литві, 
Польщі, Швейцарії, Ізраїлі, Франції, Люксем-
бурзі та Бельгії.

За словами Катерини Бужинської, у рамках 
проекту ведуться переговори про можливість 
направлення дітей учасників АТО та внутрішніх 
переселених  осіб, дітей-сиріт зі всієї України на 
оздоровлення у країни-учасниці даного проекту 
влітку 2016 року. Як приклад, Болгарський уряд 
готовий прийняти та профінансувати оздоров-
лення та відпочинок близько 300 дітей.

Учасники проекту виготовили та презенту-
вали карту миру Бельгії в Європарламенті та 
передали відеозвернення від дітей зі Східної 
України із закликом Миру. Всі присутні долу-
чилися до проекту, написавши на символічних 
голубах побажання миру та розмістивши їх на 
створеній руками дітей карті.

Потім маленькі українці разом із народною 
артисткою України Катериною Бужинською 
презентували гімн міжнародного соціального 
проекту „Діти за мир у всьому світі”, метою якого 
є консолідація всього світу заради миру і добро-
буту дітей. Пісня „Діти за мир у всьому світі”, 
автором якої є Ірина Батюк, справила приємне 
враження та викликала бурхливі оплески в усіх 
присутніх у залі Європарламенту.

Прес-служба Закарпатської облради

21 квітня у Міністерстві освіти 
і науки України за участю заступни-
ка міністра Павла Хобзея відбулася 
Всеукраїнська нарада з питань стану 
та перспектив розвитку дошкільної 
освіти.

У нараді взяли участь спеціалісти з 
питань дошкільної освіти департаментів 
освіти і науки обласних державних адмі-
ністрацій та працівники відділу дошкільної 
освіти департаменту загальної середньої 
та дошкільної освіти МОН; представники 
Інституту модернізації змісту освіти На-
ціональної академії педагогічних наук, 
видавництв „Мандрівець”, „Генеза” та 
Ніна Омельяненко, голова правління ВГО 
„Асоціація працівників дошкільної освіти”.

Заступник міністра освіти і науки Павло 
Хобзей запропонував провести нараду у 
формі діалогу, щоб спрямувати учасників 
на висловлення основних регіональних 
проблем. Наразі майже в усіх областях 
України існує проблема влаштування дітей 
дошкільного віку у дошкільні навчальні за-
клади. За статистичними даними, в Україні 
близько 90 тисяч дошкільників потребують 
місця у дитячому садочку, існуючі заклади 
переповнені, на 100 місцях виховується 
близько 140 дітей. У зв'язку з цим, Мініс-
терство освіти і науки України активно 
працює над нормативною базою, яка буде 
сприяти створенню нових типів дитячих 

садків: дошкільних навчальних закладів 
сімейного типу, а також корпоративних 
дитячих садків, відкриття груп з коротко-
тривалим перебуванням дітей. Державна 
субвенція на розвиток дошкільної освіти 
(програми фінансування на будівництво 
нових дошкільних закладів), яка наразі 
призупинена, буде спрямовуватися на 
охоплення дошкільною освітою дітей 
5-річного віку. 

Учасників наради проінформовано, що 
готується до прийняття Закон „Про освіту”, 
який є базовим для здійснення подальших 
прогресивних змін у сфері дошкільної, 
загальної середньої, професійної, вищої 
освіти та освіти дорослих. На думку Павла 
Хобзея, початкова та дошкільна освіта 

повинні бути тісно пов’язані між собою. Зо-
крема, звертаючись до учасників наради, 
заступник Міністра закликав спланувати 
ефективні форми співпраці між педаго-
гами дошкільних закладів та початкової 
школи через проведення постійно діючих 
семінарів-практикумів, майстер-класів для 
учителів з метою презентації методики 
організації навчально-виховного проце-
су у дошкільному навчальному закладі. 
Працівникам дошкільної освіти, у свою 
чергу, рекомендував звернути увагу на 
дитинство дітей: „не перенасичувати до-
шкілля – школярством”.

Про стан розвитку дошкільної освіти в 
Україні проінформувала присутніх началь-
ник відділу дошкільної освіти Міністерства 
освіти і науки України Тамара Панасюк. 
Вона презентувала учасникам наради 
статистичні дані щодо динаміки народжу-
ваності дітей, змін у мережі дошкільних 
навчальних закладів, кількості створених 
місць у ДНЗ, черги на влаштування ді-
тей у дошкільні навчальні заклади тощо. 
Звернула увагу, що головне завдання – на-
дання якісної дошкільної освіти у кожному 
дитячому садку.

За підсумками проведення Всеукраїн-
ського семінару-наради з питань якості під-

готовки і підвищення кваліфікації фахівців 
для галузі дошкільної освіти узагальнено 
низку пропозиції щодо поліпшення якості 
підготовки і підвищення кваліфікації фа-
хівців.

Про програмово-методичне забезпе-
чення дошкільної освіти поінформувала 
Тетяна Носачова, завідувач сектора 
відділу дошкільного розвитку Інституту 
модернізації змісту освіти МОН.

Ірина Сіданіч, доктор педагогічних наук, 
професор кафедри управління навчально-
го закладу та педагогіки вищої школи на-
вчально-наукового Інституту менеджменту 
та психології державного вищого навчаль-
ного закладу „Університет менеджменту 
освіти” презентувала нову парціальну 
програму щодо духовно-морального ви-
ховання дітей старшого дошкільного віку.

Голова правління „Асоціація працівни-
ків дошкільної освіти” Ніна Омельяненко 
ознайомила присутніх зі змінами у законо-
давстві; звітувала про діяльність Асоціації 
та проаналізувала роботу місцевих осе-
редків та поінформувала, що з ініціативи 
ВГО „Асоціація працівників дошкільної 
освіти” на допомогу керівнику дошкільного 
навчального закладу готується відповід-
ний настільний методичний посібник, у 
якому основна увага приділятиметься 
сучасним підходам до ведення ділової 
документації.

СОЦІАЛЬНИЙ  МІЖНАРОДНИЙ  ПРОЕКТ
„ДІТИ  ЗА  МИР  У  ВСЬОМУ  СВІТІ”

ДОШКІЛЛЯ — СУЧАСНИЙ  СТАН  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ
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ВІСТІ З РАЙОНІВ

У Хустському професійному ліцеї відбувся 
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів професійно-тех-

нічних навчальних закладів із професії лицюваль-
ник-плиточник. 

Учасники обласного конкурсу, учні Міжгірського про-
фесійного ліцею та Вищого професійного училища № 
34 м. Виноградів змагалися у майстерності, вправності 
з виконання лицювальних робіт. 

Конкурс розпочався з привітання голови журі Р.М. 
Хмари, директора приватного підприємства Техно-
Терм-Хуст, який побажав учасникам упевненості у своїх 
силах та здобуття перемоги в конкурсі. До привітань 
приєднався М.О. Волощук, заступник голови оргко-
мітету, заступник директора з навчально-виробничої 
роботи ліцею, побажавши успішно виконати конкурсні 
завдання.

Методист навчально-методичного центру Л.Б. Го-
рячова ознайомила учасників з умовами конкурсу і 
порядком його проведення.

Конкурс проводився у два тури: теоретичний і прак-
тичний.

Під час теоретичного туру учні проходили тестування 
на персональних комп’ютерах на перевірку знань зі 
спеціальних дисциплін: „Технологія лицювальних робіт”, 
„Матеріалознавство”, „Будівельне креслення”, „Основи 
електротехніки”, „Охорона праці”. 

Завдання практичного туру відповідало вимогам 3 
кваліфікаційного розряду і передбачало виконання об-
лицювання вертикальної поверхні керамічною плиткою 

за допомогою клейової суміші загальною площею 1,68 
м2. 

Виконуючи практичні завдання, конкурсанти 
демонстрували майстерність, виробничу культуру, 
дотримання норм і правил технологічного процесу, 
техніку роботи з інструментом, якість виконання робіт, 
охайність у роботі, дотримання правил техніки безпеки 
та охорони праці. 

Компетентне журі оцінило виконані роботи, відзна-
чивши їх достатній та високий рівень, вміння готувати 
клейову суміш, якість укладання, коригування та рів-
ність швів між плитками, якість виконаних робіт.

Переможцями обласного конкурсу стали: Олександр 
Іванина та Михайло Цихмейструк, учні Міжгірського 
професійного ліцею, які посіли І та ІІІ місця, набравши 
відповідно 195 балів та 169 балів із 215 можливих; 
Йосип Ортутай, учень Вищого професійного училища 
№ 34 м. Виноградів посів ІІ місце (144 бали).

Вітаємо переможців! Бажаємо невичерпної енергії, 
удосконалення своєї майстерності, не зупинятися на 
досягнутому. 

Переможцю конкурсу Олександру Іванині бажаємо 
гідно представити нашу область на ІІІ етапі Всеукраїн-
ського конкурсу.

Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти

у Закарпатській області

 ІІ  ЕТАП  ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  КОНКУРСУ  З  ПРОФЕСІЇ  ЛИЦЮВАЛЬНИК–ПЛИТОЧНИК

Засідання відкрила методист НМЦ 
ПТО С.В. Вайда, яка вказала на 
актуальність теми „Впровадження 
здоров’язбережувальних технологій у 
процесі викладання природничих пред-
метів” та зосередила увагу присутніх на 
основних питаннях, які будуть розглянуті 
на вебінарі.

К е р і в н и к  м ет од и ч н о ї  с е к ц і ї 
Н.Р. Кокора, викладач хімії та біології 
ДНЗ „Ужгородський центр ПТО”, роз-
повіла про технології, що об’єднують в 
собі всі напрями діяльності навчального 
закладу щодо формування, збереження 
та зміцнення здоров’я учнів, охаракте-
ризувала їх, вказала на фактори, що 
впливають на здоров’я.

До участі у роботі вебінару долу-
чилися педагоги ДПТНЗ „Білківський 
професійний аграрний ліцей”. Голова 
методичної комісії природничо-матема-
тичних дисциплін М.Ю. Ісак ознайомила 
слухачів із традиціями роботи педаго-
гічного  колективу щодо формування в 
учнів культури ставлення до власного 
здоров’я, а викладач хімії та біології 
В.Й. Білей поділилася досвідом роботи 
з упровадження здоров’язберігаючих 
технологій за допомогою різних мето-
дів та прийомів організації навчальної 

діяльності.
Викладачі природничих предметів 

О.Ю. Петі (Перечинський професійний 
ліцей), М.Й. Лендєл (ДПТНЗ „Мукачів-
ський професійний аграрний ліцей ім. 
М. Данканича”) презентували колегам 
цікаві та різноманітні форми роботи з 
учнями на уроках біології, хімії, екології 
та в позаурочний час.

На завершення роботи методист 
НМЦ ПТО С.В. Вайда проаналізувала 
навчальну, методичну діяльність ви-
кладачів за 2011/2012 – 2015/2016 
н.р. та систематизацію комплексно-
методичного забезпечення з предметів 
природничого циклу. Зокрема, увага 
акцентувалась на досягненнях учнів 
ПТНЗ у ІІ етапі Всеукраїнських учнів-
ських олімпіад, участі викладачів у 
роботі творчих груп з розробки завдань 
для комплексної контрольної роботи 
та збірника інструкцій до виконання 
лабораторних робіт із хімії та біології, 
проведення обласних відкритих уроків 
тощо.

Навчально-методичний центр
 професійно-технічної освіти

у Закарпатській області

УПРОВАДЖЕНННЯ  ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ

З метою ознайомлення з досвідом роботи викладачів природничих 
дисциплін із питання впровадження здоров’язберігаючих техноло-
гій, у рамках засідання методичної секції, 14 квітня відбувся вебінар 
педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів 
Закарпатської області

21-22 квітня на базі Закарпат-
ського угорського інституту ім. 
Ф.Ракоці ІІ проведено Міжнародну 
наукову математичну конференцію 
вчителів та науковців «Методика 
викладання та методи дослідження 
в математиці».

Конференцію відкрила Ільдіко Орос 
– ректор ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ. Вона при-
вітала всіх учасників конференції, ого-
лосила програму та побажала наснаги 
у роботі. 

21 квітня відбулося пленарне за-
сідання, де обговорювалися питання 
математичної компетенції, шляхи її вдо-
сконалення, зокрема питання індивіду-
алізації та диференціації у процесі на-
вчання. Науковці Угорщини та України 
доповідали про сучасні досягнення та 
дослідження  у викладанні математики. 

22 квітня працювали 4 секції: ме-
тодика викладання математики та 
інформатики; алгебра та геометрія; 
теорія ймовірностей та математична 
статистика; диференціальні рівняння.

У роботі конференції взяли участь 
педагогічні працівники Закарпатського 
інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти: В.М. Петечук, заступник 
директора з навчально-методичної 
роботи та моніторингу якості освіти, 
кандидат фізико-математичних наук,  

доцент; В.М. Орос, завідувач кафедри 
природничо-математичної освіти та 
інформаційних технологій, кандидат 
фізико-математичних наук,  заслужений 
учитель України; К.М. Петечук, мето-
дист кабінету методики викладання 
природничо-математичних дисциплін; 
І.П. Сігетій, старший викладач кафедри 
природничо-математичної освіти та 
інформаційних технологій. Коло на-
уково-методичних інтересів працівників 
інституту, представлених на конферен-
ції, включали питання використання 
інтерактивних та Інтернет-технологій, 
особливості роботи з обдарованими 
дітьми, інформаційного менеджменту 
в методиці викладання математики.

На секції алгебри та геометрії висту-
пив з науковою доповіддю В.М. Петечук, 
охарактеризувавши проблематику 
описання гомоморфізмів матричних 
груп над асоціативними кільцями, яка 
розвивається вже майже сто років. Ва-
силь Михайлович показав місце в цих 
дослідженнях його власних результатів 
та окреслив перспективу подальших 
зусиль.

Катерина Петечук,
методист кабінету

методики викладання
природничо-математичних

дисциплін ЗІППО

МІЖНАРОДНА  НАУКОВА
МАТЕМАТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ  НА  ЗАКАРПАТТІ
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Еколого-натуралістичний центр 
разом із Державною службою 
України у справах ветеранів війни 

та учасників АТО підписали договір про 
співпрацю. Ініціатива належала саме во-
лонтерам: вони разом із сім’ями декілька 
разів навідувалися до юних натуралістів, 
а згодом вирішили скріпити свої відноси-
ни офіційним меморандумом. 

Предметом меморандуму є офіцій-
не укладення партнерських стосунків 
між ЗОЕНЦ та Сектором, узгодження 

питань співпраці у сфері національного 
і патріотичного виховання молоді, про-
ведення спільних заходів із залученням 
ветеранів, дітей учасників бойових дій 
та членів їхніх сімей. Обмін інформацій-
но-методичними розробками на основі 
державних нормативних положень про-
фільних міністерств і відомств.

Співпраця планується у сфері:
 - організації проведення лекцій, се-

мінарів та практичних занять для чле-
нів партнерських організацій та інших 

цільових категорій 
осіб з метою задо-
волення суспільно 
важливих потреб;

 - організації 
п р о в ед е н н я  й 
участь в робо-
ті конференцій, 
круглих столів зі 
спільних напря-
мів діяльності у 
сфері допомоги 
дітям учасників 
АТО, їхнім сім’ям 
та сім’ям загиблих 
в АТО; 

 - проведення 
спільних тематич-
них навчальних 

занять, масово-виховних заходах патрі-
отичного напряму, тренінгах, майстер-
класах гуртківців ЗОЕНЦ із залученням 
учасників бойових дій та їхніх сімей;

 - сприяння поліпшенню комунікації, 
прозорості та координації між членами 
організацій, а також громадськими ор-
ганізаціями та спілками патріотичного, 
просвітницького спрямування;

 - сприяння міжнародним контактам 
та налагодженню тісних взаємозв’язків 
громадськості із представниками різних 
країн світу для вільного обміну ідеями 
та вивчення позитивного досвіду в сфері 
психолого-соціальної допомоги дітям 
учасників бойових дій, їхнім сім’ям та 
особам, що перебувають у кризових 
станах;

 - проведення та участь у спільних 
конкурсах, експедиціях, походах.

Першим спільним заходом, який орга-
нізували працівники екологічного центру, 
була зустріч з сім’ями загиблих в АТО, під 
час якої проведено ознайомчу екскурсію 
територією ЗОЕНЦ та майстер-клас з 

виготовлення пасхальних яєць технікою 
декупаж. 

Вихованці учнівських об’єднань по-
чали плести захисну сітку, яку привезли 
волонтери.

З метою подальшого розвитку волон-
терського руху проводитимуться спільні 
експедиції з вивчення та збереження 
природи, культурних традицій рідного 
краю.

У найближчих планах – поїздка до до-
лини нарцисів Карпатського біосферного 
заповідника та філію ЗОЕНЦ, Хустську 
натуралістичну базу „Нарцис”, зустріч з 
бійцями АТО та „Свято весни” на терито-
рії установи. На заходи, окрім бійців, їхніх 
дітей та підопічних центру, запрошені 
психологи та художники. Заплановано 
польову кухню та рухливі ігри на повітрі.

  
А.В. Самойлова, 

завідувач відділу екології 
та природоохоронної роботи

ЗОЕНЦ

СІМ’Ї  УЧАСНИКІВ  АТО  В  ГОСТЯХ 
У  ЮНИХ  НАТУРАЛІСТІВ  ЗАКАРПАТТЯ

На нашу рідну землю прийшло лихо – біль втрат у зоні АТО. Майже 
два роки ми не можемо спати спокійно: знову і знову гинуть найкращі 
українці, цвіт нації. Серед них і наші земляки, які не задумуючись пішли 
боронити кордони держави. 

Небайдужі люди, волонтери, психологи, державні служби допомагають 
і підтримують сім’ї учасників АТО та загиблих під час бойових дій. До цієї 
підтримки долучились і педагоги Закарпатського обласного еколого-на-
туралістичного центру учнівської молоді

Згідно з планом роботи 20 
квітня в Закарпатському 
обласному еколого-нату-

ралістичному центрі учнівської 
молоді відбувся семінар-практи-
кум „Шляхи вдосконалення про-
фесійної майстерності педаго-
гів у позашкільних навчальних 
закладах еколого-натуралістич-
ного напряму”.

Метою проведення заходу є 
пошук нових сучасних шляхів удо-
сконалення педагогічної майстер-
ності керівників творчих учнівських 
об’єднань, розвиток ініціативи та 
творчого пошуку інноваційних педа-
гогічних знахідок, демонстрування 
та обмін перспективним педагогіч-
ним досвідом, секретами власної 
педагогічної майстерності, упрова-
дження в практичну діяльність про-
гресивного педагогічного досвіду.

Основним завданням семінару 
стало питання застосування на 
практиці співвідношення традицій-
них та інноваційних освітніх техно-
логій, взаємозв’язку і відмінностей в 
методиках викладання, формуван-
ня вміння диференційованого під-
ходу до кожного зі своїх вихованців.

Відкрив семінар директор на-
вчально -виховного  зак ладу 
О.В. Геревич, побажавши всім 
присутнім творчого натхнення, на-
голосив на необхідності проведення 
подібних методичних заходів, які 
в майбутньому сприятимуть під-
вищенню фахової майстерності і 
результативності педагогів.

У своєму вступному слові дирек-
тор закладу звернув увагу на те, 

що сучасні тенденції підвищення 
професійної майстерності педа-
гогічних працівників і оновлення 
самої системи освіти зумовлює 
необхідність до постійного самороз-
витку і самовдосконалення. Зорієн-
тувати педагога на систематичну 
роботу над собою, показати йому 
важливість самовдосконалення, 
створити середовище, сприятливе 
для розкриття творчого потенціалу 

педагогів – одне з основних завдань 
сучасного позашкільного закладу.

Освітній сервіс обласного еко-
лого-натуралістичного центру, як 
зазначив заступник директора з на-
вчально-виховної та методичної ро-
боти ЗОЕНЦ В.Ю. Кузьма, направ-
лено на проведення різноманітних 
заходів з метою підвищення педа-
гогічної майстерності педагогічних 
працівників, удосконалення змісту, 
форм та методів роботи учнівських 
об’єднань еколого-натуралістич-
ного природоохоронного напряму. 
Саме тому система освітніх послуг 
носить неперервний, послідовний 
характер, під час усіх її етапів упро-
ваджуються різні форми і методи 
навчання та виховання молоді.

Наприкінці проведення семінару 
відбувся показ вистави еколого-
просвітницького лялькового театру 
„Екознайка” під назвою „Синичка і 
сонечко” за мотивами оповідання 
О. Іваненко „Весняна казка”, яке 
спільно зі своїми вихованцями під-

готувала О.І. Біляк, керівник гуртків 
ЗОЕНЦ.

На завершення заходу відбувся 
обмін досвідом роботи між педаго-
гами ЗОЕНЦ та керівниками гуртків 
Воловецької філії ЗОЕНЦ, натура-
лістичної бази „Арніка” та Хустської 
філії ЗОЕНЦ, натуралістичної бази 
„Нарцис”, який дає можливість 
вдосконалювати форми, методи 
та прийоми роботи з дітьми, а 

отримані враження від побаченого 
спонукають кожного з нас намага-
тися все найкраще впроваджувати 
в практичну діяльність і втілювати 
в життя.

Ніщо сьогодні педагоги не обго-
ворюють так активно і зацікавлено, 
як шляхи оновлення позашкільної 
освіти. Кожен небайдужий до своєї 
справи працівник освітянської ниви 
щодня аналізує пройдений день, 
свій внесок у процес навчання і 
виховання. Висновок напрошу-
ється один – гарантія духовного 
оновлення суспільства – це, перш 
за все, освіченість людей. Саме 
тому вагомими є доброзичлива, 
творча атмосфера в педагогічному 
колективі, взаємний обмін думками, 
проблемами, тими зернами, які 
мають прорости в свідомості наших 
вихованців.

Г.Й. Бурак, 
методист відділу

інформаційно-методичної 
роботи ЗОЕНЦ

З метою поліпшення науково-методичного забез-
печення, підвищення якості позашкільної освіти 
учнівської молоді, розвитку творчого потенціалу 

педагогів, поширення інноваційних досягнень, пере-
дового педагогічного досвіду Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді спільно з 
Національною академією педагогічних наук України 
та Всеукраїнською асоціацією педагогів-позашкіль-
ників „Фактор” у 2015 році проведено щорічні заочні 
Позашкільні читання-виставку видавничої продукції з 
питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
напряму. Проведення таких виставок є необхідною 
складовою навчально-методичного і науково-ме-
тодичного забезпечення навчально-виховного про-
цесу в позашкільних навчальних закладах, сприяє 
створенню банку методичних матеріалів з організації 
екологічної освіти учнівської молоді, підвищенню 
ефективності та якості дослідницької роботи з учня-
ми, підтримці творчо працюючих педагогів.

У рамках Позашкільних читань-виставки прово-
дився конкурс видавничої продукції за такими номі-
націями: „Позашкільний навчальний заклад і регіон, 
його енергія інноваційної взаємодії”, „Модернізація 
змісту позашкільної освіти”, „Інновації у формуванні 
фахових компетенцій педагогів”, „Механізм інтеграції 
освіти і науки у позашкільному навчальному закладі”, 
„Науково-популярні видання для дітей та юнацтва”, 
„Реклама досягнень позашкільного навчального за-
кладу”.

Закарпатським обласним еколого-натуралістич-
ним центром учнівської молоді на Всеукраїнську 
виставку подано 15 методичних матеріалів педагогів 
ЗОЕНЦ.

Загалом грамотами НЕНЦ нагороджено 34 педа-
гогічні працівники позашкільних навчальних закладів 
еколого-натуралістичного спрямування Закарпаття.

О.В. Поган, 
завідувач відділу інформаційно-

методичної роботи ЗОЕНЦ

ПРОФЕСІЙНА  МАЙСТЕРНІСТЬ  ПЕДАГОГІВ
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО  НАПРЯМУ

Творчі  здобутки  видавничої  продукції
педагогів-позашкільників
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День Матері відзначається у 
травні, бо це місяць Пречистої 
Діви Марії, яка блогасловила у 
хресну путь свого сина – спаси-
теля людства. До Матері Божої 
звертаються християни, просячи 
заступництва і допомоги. У травні, 
коли природа-Мати виряджає свою 
доню-Землю в пишному уборі вес-
няних квітів у дорогу життя, праці 
й радості, люди висловлюють по-
дяку материнській самопожертві і 
відзначають День Матері.

Вперше організувала день Матері 
американка із Філадельфії Анна Джарвіс 
у 1910 р. Після Першої світової війни це 
свято почали відзначати у Швеції, Нор-
вегії, Данії, Німеччині, Чехо-Словаччині. 
Серед української громади День Матері 
вперше влаштував Союз українок Кана-
ди в 1928 р. Наступного року це свято 
відзначалося вже й у Львові. Ініціатором 
урочистостей була редактор тижневика 
„Жіноча доля” Олена Кісилевська. Від-
тоді в другу неділю травня День Матері 
відзначали дуже широко по всій Галичи-
ні. З приходом радянської влади народні 
традиції стали ігноруватися.

У час національного та духовного 
відродження ми знову повертаємося до 
свят, які шанували наші дідусі й бабусі. У 
них черпаємо скарби народної мудрос-
ті, наснагу, сподівання на кращу долю 
рідного народу. З 1990 року, завдяки 
зусиллям громадських організацій, зо-
крема Союзу українок, осередків ТУМ-у 
„Просвіта”, свято матері повернулося на 
галицьку землю.

Святково прибрана актова зала шко-
ли. На фронтальній стіні – український 
килим, портрет Тараса Шевченка у ви-
шиваному рушнику і його слова:

І на оновленій землі 
Врага не буде, супостата, 
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.

На інших двох стінах – вишиті рушни-
ки, саморобні квіти, а на одній – слова:

Мамо! Хай завжди в світлиці твоїй
Серцем читає дитя
Щирі Шевченкові очі,
І золоте вишиття.

Б. Стельмах

Столи, накриті вишитими скатерти-
нами, розставлені по периметру зали 
так, що середина його вільна. По цен-
тру – стіл, за яким сидять господар і 
господиня. На ньому – коровай та образ 
Матері Божої. На всіх столах квіти, а в 
тарілках – цукерки, печиво, у глечиках 
– узвар. Лунає українська після.

Із залу виходять господар і господиня 
з короваєм на вишитому рушнику. Вони 
вклоняються.

Господиня. Добрий день, шановна 
родино! Я таки не помилилася, родина 
бо, думаю, що сьогодні свято – це єд-
нання нас у родину.

Господар. Щасливі ми, що народили-
ся і живемо на чудовій, багатій землі – у 
славній Україні. Тут жили ще наші пра-
діди. Тут коріння роду українського, що 
сягає сивої давнини, одвічних добрих 
традицій, які ми сьогодні відроджуємо. 
Одна з найдавніших – свято Матері, що 
відзначається у другу неділю травня.

Господиня. Шановні батьки, діти, гос-
ті! Запрошуємо вас до нашої господи на 
хліб та сіль, на слово щире, на родинне 
свято Матері: Відмикайся запір, заходіте 
ж до зали.

Мої милі, рідні гості!
Я до ранніх зорей,
Недоспала ночей,
Виглядаючи вас у віконце.

Господар. Відімкнувся запір – за-
ходіте ж до зали, наші любі, рідні гості.

Господар, господиня знову вклоня-
ються. Звучить пісня „Ласкаво просимо”. 
Усі заходять до зали, сідають за столи, 
учні поруч зі своїми батьками. Господар 
і господиня йдуть до свого столу.

Господар. Шановна родино! Прий-
шов на нашу землю травень, оспіваний у 
піснях, гаптований солов’їними трелями, 
і приніс нам давнє, вже трохи призабуте 
свято матері.

Господиня. На жаль, багато з пре-
красних наших традицій нині занедбані. 
У час національного відродження ми від-
новлюємо їх, пробуджуючи в собі і дітях 
наших прекрасні, благородні почуття. 
Ось і сьогодні ми, як і наші пращури, 
вшануємо рідну матір.

Господар. Так повелося в Галичині, 
що другої неділі травня хлопчики та ді-
вчатка відшукали своїх матерів, читали 
їм зворушливі вірші, виявляючи шану 
та любов.

Господиня. Тож нехай сьогодні в на-
шій залі та й по всій весняній Україні про-
звучать щирі слова дитячих побажань 
своїм матусям і пісні, присвячені їм.

Від кожної родини виступає син чи 
донька. Виступаючих для зручності 
позначатимемо порядковим номером. 
Подаємо тексти, з яким діти можуть 
звернутися до матерів.

1. Мамо! Немає милішого слова,
Ти ж бо життя і творіння основа,
Пензель, перо надихались тобою,
Вічна ти в пісні – з болем, любов’ю.

2. О матері! Це ж ви нам, ви вручали 
Замріяну і ніжну віть...
Навчали з піснями по землі ходить!
Чесними очима
І майбуття зоріть!
Звучить пісня „Рідна мати моя”

3. Кожна моя дорога – 
Зморшка нова у нені,
Кожна моя тривога – 
Пасемце сиве у неї.
Яснота нездоланна! 
О мамо рідненька!
Пресвяті твої сльози 
Піт і труд,
Спів і сміх.

4. Руки ласкаві цілую.
Скільки з них випито сили.
Коли вони і косили, 
Правили і тісто місили...
Скільки з них випито сили!
Руки красиві – цілую...

5. Здолала усе й заспівала дзвінко 
Лиш ти, рідна мамо,
Вкраїнська жінко!

6. Ти вся у майбутнім,
Не прагнеш спочатку 
Лиш ти, рідна мамо,
Вкраїнська жінко!
Тож слава хай лине 
І гінко і плинко 
Тобі, рідна мамо,
Вкраїнська жінко!

7. О мамо! Мелодіями молодієш...
Надійно торкатись твого плеча.
Вже стільки ти вдіяла...
Стільки ще вдієш!
Ти гідна пісень, і пісні – звучать!

Господиня. Мамин день – це велике 
свято. Адже все починається від мами: 
її пісні, доброї казки, ніжної колискової.

Господар. Як сказав поет:

Дні дитинства – наче плин води.
Проліта дитинство, та у спадок 
Зостається пісня, повна згадок,
Пам’ять зостається назавджи.
Господиня. Думаю, усім нам сьогодні 

хочеться послухати мамину добру казку, 
що в дитинстві до кожного заглядала в 
„шибку сивими очима”, і колискову, яку 
співала нам ненька. Ось ми її й почуємо 
у виконанні нашої учениці та її мами.

Виконується колискова пісня.

8. Перше слово сказав із колисочки 
прямо „Мамо”.

Виріс, солдатом прийшов на вокзал 
із гамом: „Мамо”.

Йдучи в атаку, вправ і так само: 
„Мамо”.

Звівся й припав до життя вустами: 
„Мамо”!

Нагороджений я любов’ю,
– Хай святиться повік ім’я!
Зичу доброго вам здоров’я,
Бережись, ненько моя.
В цьому слові – зоря і пам’ять,
Шир степів і орлина вись.
Слово батька і пісня мами.
Дивоцвітно в ньому злились.

9. З просвітом першим піду до тебе,
Усе полишу й піду до тебе. 
Знайду те поле, знайду ту греблю,
Знайду ворота, знайду хатину
Й тебе, забуту, посеред неї...
Твоєї ради не вистачає,
Тепла і слова не вистачає,
Тебе самої не вистачає,
Не вистачає, не вистачає!
10. Мати моя, мамо дорога,
Осінь горить у полях,
Хай ані метеличка, ані в’юга 
Не занесе твій шлях.
Мамо моя, опада сніжок,
Килимом стеле путь,
Хай не завіє твоїх стежок,
Що синові в серце йдуть.
Господиня запрошує усіх присутніх у 

залі заспівати пісню „Червона калина”.

11. Мати заходить у мир,
Буде ним дихати, жити,
Буде той мир боронити 
Мати – її Величність.
В неї в обіймах Вічність,
Злита із мук і щасть.
Мати усе їй дасть:
Білий калач і суницю,
Мови казкову жар-птицю,
Пісню, крилате кохання – 
Вічне і юне страждання.
Дасть вона Землю рідну,
Землю, зовсім не срібну 
І не блискучо-злотну,
Просто – жарку й холодну 
З явором коло озерця,
Ту, що Вітчизною зветься.
Дасть і навчить шанувати все,
Що зуміла дати.

Учні виконують пісню „Виростеш ти, 
сину”

Господар. Скільки б тобі не було ро-
ків – п’ять чи п’ятдесят – завжди потріб-
на мати, її ласка, її погляд. І чим більша 
твоя любов до матері, тим світліше й 
радісніше життя.

12. Земля дочекалась і рясту,
і сонця, і цвіту,

Душа, мов калина,
росте і цвіте від тепла 

Нічого не треба,
нічого не хочу від світу,

Лишень аби мати на білому світі була.
З-за гір віє вітер,

в степах повмирали морози,
Шумлять осокори,

весняно зітхають гаї,
А мати рідненька стоїть

на високім порозі 
Та й думає мати: „Як маються діти її”.
А діти світами,

а діти у веснах та в зимах,
Приїдуть і скажуть:

„Нам двері, матусю, відтворіть”.
І доти всі діти живуть

по світах молодими,
Допоки чекають, допоки живі матері.
13. Матусю, мамо, люба наша ненько,
Тобі на свято квіти ми несем...
Ти – наше сонце, матінко рідненька,
Ти – над усе для нас, ти – над усе!

Діти вручають живі квіти матерям, 
гостям.

Виконується пісня П. Дворського 
„Мама Марія”.

Виходять два хлопці та дві дівчинки 
із запаленими свічками в руках, стають 
біля образу Матері Божої.

Перша дівчинка.
Пречиста Мати, 
– Просять діти вірні, 
– Сповни наші просьби,
Сердечні, покірні.
Дай, щоб ми, невинні,
У мирі зростали,
Тебе й Твого Сина 
Завжди прославляли.

Перший хлопчик.
Зволь нам, Мати Божа,
Силу й долю дати,
Для рідного краю 
Жити й працювати.

Друга дівчинка.
Дай, щоби сповняли

Заповіт Шевченка,
Щоб цвіла у щасті Україна-ненька.
Зволь над нашим краєм
Зіркою ясніти,
Просять тебе нині Українські діти.

Другий хлопчик.
Українці, в кожний час 
Ласкаво Господь дивиться на нас 
Все дивиться з заквітчаних ікон,
Як встаємо й лягаємо на сон.
В здоров’ї тата й маму зберігай,
Сестричці й братикові щастя дай.
Зроби, щоб всі вдоволені були,
На лихо-горе раду щоб знайшли.

Друга дівчинка.
Благослови наш любий рідний дім 
І всіх-усіх, що проживають в нім,
І неньку нашу, і садок-розмай,
І нарід рідний наш, і рідний край.
І ті могили, що в полях стоять,
І тих героїв, що в могилах сплять 
Під пишним кровом квітів і трави,
На віки вічні, Боже, прослави.

Учениця читає молитву за батьків.
Всемилосердний Боже! Дякую тобі 

за наших батьків та за все те добре, 
що Ти нам подав через них. Вони вихо-
вують нас, навчають любити Твої святі 
заповіді, не грішити. Ми любимо їх і 
хочемо завжди шанувати й слухати. А 
Ти, Господи, поможи нам у цьому Твоєю 
ласкою. Благослови їх, Господи, до-
бром, здоров’ям та довгим і щасливим 
життям, хорони від злого, дай їм силу 
перемогти всі труднощі, діждатися по-
тіхи від своїх дітей, а по смерті прийми 
їх до небесного Царства.

Амінь.

Звучить пісня „Боже, вислухай бла-
гання”.

ДОСВІД КОЖНОГО — НАДБАННЯ ВСІХ

РІДНА  МАТИ  МОЯ
(Сценарій позакласного заходу)
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Велосипед – це сила! Це дуже 
зручний засіб пересування, який 
дає мандрівнику відчути свободу 

й незалежність руху і можливість із до-
сить значною швидкістю та, долаючи 
великі відстані, відвідати цікаві об’єкти. 
Ви подорожуєте й водночас отримуєте 
тренування всього свого організму: м’язи 
працюють на повну силу, збагачуючи 
кров киснем. Ми отримуємо чудовий за-
ряд бадьорості, покращується настрій і 
загальний емоційний стан. Знімається 
стрес, зміцнюється нервова система, нас 

покидають турботи 
і тривоги.

 Саме тому вело-
сипедні змагання 
набирають щоразу 
більшої популяр-
ності серед гурт-
к івців Хустської 
райСЮТ. Школярі 
з нетерпінням че-
кають квітня, коли 
проводяться зма-
гання з велосипед-
ного туризму „Вело 
– Тревел”. Вони 
включають в себе дві дистанції: „Тріал” 
та „Фігурне водіння велосипеда”. На цих 
дистанціях гуртківці долають різні пере-
шкоди: круті повороти, підйоми, спуски, 
лабіринти та „вимальовують” велосипе-
дом фігури: „Коло”, „Змійка”, „Вісімка”, 
„Щілина”, переносять кільце, предмет, 
„катаються на гойдалці”, проходять через 
„Ворота” та „Коридор”.

Переможців змагань нагороджено 
медалями та грамотами відділу освіти 
Хустської РДА.

Колектив Хустської райСЮТ щиро 
вдячні дирекції ТОК „Нарцис” за надану 
допомогу при проведенні змагань.

В.М. Папп,
методист Хустської райСЮТ

Зустріч з пожежею відбувається, як 
правило, несподівано. І потрібно 
бути готовим діяти грамотно й 

ефективно.
По-перше: обов’язково викликайте 

пожежних! Не сподівайтеся на свої сили. 
Навіть, якщо вогнище спалаху Ви ліквіду-
вали, немає гарантії, що не залишилося 
так зване „приховане горіння”, помітити 
й усунути яке може тільки професіонал.

Пожежа може статися в будь-яких міс-
цях загального користування. В умовах 
багатоквартирного будинку Ви про поже-
жу поза квартирою дізнаєтеся спочатку 
тільки по проникаючому до вас диму. І 
тоді треба вирішувати – а чи варто бігти? 
А якщо бігти треба – то куди?

Пожежа може статися й у вашій квар-
тирі. Тоді треба вирішувати питання 
евакуації з небезпечного місця, а якщо 
вогонь перекрив Вам шлях до виходу, 
то вжити заходів, щоб протриматися до 
приїзду рятувальників.

Евакуюватися доводиться звичайним 
коридором, тамбуром і сходами. А вони 
найчастіше заставлені велосипедами, 
колясками та іншими великогабаритними 
речами, які заважають при евакуації. Щоб 
через все це евакуація у випадку пожежі 
не закінчилася трагічно, радимо Вам за-
вчасно навести порядок.

Ще хотілося б акцентувати увагу на 
тому, що користуватися ліфтом при 
пожежі не можна! Шахта миттєво напо-
внюється димом. А експлуатуючі органі-
зації зобов’язані відразу ж знеструмити 
палаючий будинок, щоб пожежні могли 
застосувати воду. 

Якщо пожежа сталася за межами 
квартири і немає можливості вийти з 
неї, то найбільш надійний варіант – про-
триматися до приходу пожежних. Для 
цього треба прокласти щілини вхідних 
дверей вологою тканиною або завісити 
двері вологою ковдрою. Ці заходи до-
поможуть уникнути диму (саме дверне 
полотно здатне витримувати вогонь до 
60 хвилин).

Якщо ж, підкоряючись інстинкту ціка-
вості, Ви відчинили двері, то ризикуєте 
стати свідком давно вивченого, але від 
цього не менш страшного явища – 
зворотної тяги. Полум’я, якому вже не 
вистачило кисню, спрямується в Вашої 
квартири, тим більше, що Ви, напевно, 
відкрили вікна, коли запахло димом.

Якщо ж на сходовій клітці відкритого 
горіння і немає, то все одно концентрація 
диму буде такою, що Ви не встигнете 

благополучно досягти вулиці.
Залишайтеся в квартирі, вивісіть у 

віконце яскраву ганчірку і чекайте ряту-
вальників. Найбільш безпечним місцем 
у квартирі є балкон.

Але балкон у нас – це склад часто 
абсолютно не потрібних речей. І саме 
ці речі при пожежі можуть спалахнути. 
Тому, щоб при пожежі не влаштовувати 
генеральне прибирання балкона, радимо 
Вам це зробити завчасно.

Якщо Ви заблоковані пожежею і не 
можете покинути квартиру:

1. Заткніть всі зазори під дверима 
мокрими ганчірками.

2. По можливості вимкніть рубильни-
ком електрику і перекрийте газ.

3. Приготуйте найбільш віддалену від 
осередку пожежі кімнату як «останній 
притулок». Бажано, щоб у цій кімнаті 
був балкон.

4. Наповніть водою ванну та інші ве-
ликі ємності.

5. Облийте підлогу і двері водою, зни-
зивши таким чином їхню температуру.

6. Відсуньте від вікон усі предмети, які 
можуть спалахнути.

7. Найбезпечніші місця в палаючій 
квартирі – на балконі або біля вікна. 
Пожежні знайдуть вас тут передусім! 
Відкривайте двері на балкон обережно 
– полум’я може посилитися від великого 
припливу свіжого повітря – і щільно за-
кривайте їх за собою. Необхідно вивісити 
за вікно сигнальний шматок матерії. По-
старайтеся привернути увагу перехожих 
криками: „Пожежа!” Подавайте пожежним 
сигнал ліхтарем. Вкрай бажано взяти на 
балкон стільниковий телефон. Не забудь-
те тепліше одягнутися, якщо на вулиці хо-
лодно. Постарайтеся перейти на нижній 
поверх за допомогою балконного люка. 
Але пам’ятайте: надзвичайно небезпечно 
спускатися по мотузках, простирадлах і 
водостічних трубах. І тим більше не слід 
стрибати вниз. Засклені балкони є від-
стійниками диму, тому при його появі кра-
ще вибити кілька вікон або відкрити всі 
рами. Як тільки переконаєтеся, що ваш 
заклик про допомогу почутий, лягайте на 
підлогу, де менше диму. Таким чином, 
можна протриматися близько півгодини.

Основні причини виникнення пожежі 
в квартирі:

- необережне поводження з вогнем 
при палінні і приготуванні їжі;

- перевантаження однієї розетки вели-
кою кількістю електроприладів;

- несправність електропроводки;
- проведення електрогазозварюваль-

них робіт при ремонті в квартирах без 
дотримання заходів безпеки;

- дитячі пустощі з вогнем;
- порушення правил пожежної безпеки 

при організації новорічних свят (викорис-
тання неякісних гірлянд, свічок, бенгаль-
ських вогнів, легкозаймистих ялинкових 
прикрас, піротехнічних пристроїв).

Перші ознаки при виникненні пожежі:
- запах і поява легкого, спочатку ледь 

помітного, а потім все більш згущеного 
та діючого на очі диму;

- зниження напруги електричних ламп, 
що іноді також є ознакою назріваючого 
загоряння ізоляції електродротів.

Запам’ятайте! При пожежі дорога 
кожна хвилина. Часу панікувати у Вас 
просто немає. У всіх випадках після 
прийняття першочергових дій щодо 
забезпечення особистої безпеки про 
виникнення пожежі необхідно негайно 
повідомити в пожежну охорону за 
телефоном „101” .

При виклику повідомте такі відомості:
- Адреса, де виявлено загоряння або 

пожежу;
- Об’єкт, де відбувається пожежа: у 

дворі, в квартирі, в підвалі, на складі і т. ін;
- Що горить (конкретно: телевізор, 

меблі, автомобіль);
- Якщо диспетчер попросить, то уточ-

ніть: номер будинку, під’їзду, квартири, на 
якому поверсі пожежа, скільки поверхів 
у будинку, звідки зручніше під’їхати, код 
для входу в під’їзд, чи є небезпека для 
людей і т. ін.

- Своє прізвище та телефон.
- Говоріть по телефону чітко і спокійно, 

не поспішайте. За вашим дзвінком по-
жежна команда вже піднята по тривозі 
і виїжджає, а всі додаткові відомості їй 
передадуть по рації.

- Після виклику вийдіть з будинку 
(якщо це можливо), зустріньте пожежну 
машину і покажіть найшвидший і зручний 
під’їзд до місця виниклої пожежі.

А.С. Треніна,
методист обласного

методичного кабінету
НМЦ ЦЗ та БЖД

Закарпатської області
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