
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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У роботі семінару взяли участь 
науково-педагогічні працівни-
ки вищих навчальних закла-

дів, керівники, педагогічні працівни-
ки, методисти навчальних закладів 
та освітніх установ, представники 
державних інституцій та громад-
ських організацій, які працюють із 
громадянами, що мають обмежені 
фізичні можливості.

Привітав учасників семінару 
заступник директора з науково-
дослідної роботи та міжнарод-
ної діяльності, доцент кафедри 
суспільно-гума нітарної та етико-
естетичної освіти ЗІППО, к.іст.н. 
М.М. Басараб, який звернув увагу 

на основні проблеми освіти для 
дітей з особливими потребами і 
можливі шляхи їх вирішення.

Після вітального слова з до-
повідями виступили науковці На-
ціонального університету „Львів-
ська політехніка”: д.т.н. професор 
кафедри інформаційних систем 
та мереж В.В. Пасічник, д.н.с.к., 
професор кафедри інформацій-
них систем та мереж, заступник 
директора з наукової роботи НТБ 
Н.Е. Кунанець, асистент кафедри 
інформаційних систем та мереж 
Т.В. Шестакевич, к.т.н., доцент 
кафедри інформаційних систем 
та мереж М.В. Давидов, асистент 

кафедри інформаційних систем 
та мереж О.В. Лозинська. Закар-
патський інститут післядипломної 
педагогічної освіти представили 
доцент кафедри менеджменту 
та інноваційного розвитку освіти, 
методист НДЛ інтелектуальної 
власності та трансферу технологій 
ЗІППО, к.с.н. О.М. Іваць та методист 
з інклюзивного навчання кабінету 
дошкільної, початкової та інклюзив-
ної освіти ЗІППО, к.п.н. О.В. Гаяш.

Також до роботи семінару у ре-
жимі відео-конференції долучилися 
представники Одеського обласного 
інституту вдосконалення вчителів.

Директор Ужгородської спеці-
альної загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІІ ст. Н.І. Бушко ознайо-
мила всіх присутніх зі специфікою 
навчально-виховного процесу у 
закладі та наголосила на важли-
вості вивчення жестової мови для 
розвитку дітей з вадами слуху. 
Учитель школи В.А. Метенько про-
вела майстер-клас із використання 
жестової мови при вивченні різних 
предметів вихованцями школи.

У рамках семінару проходили 
дискусії з приводу необхідності за-
стосування інноваційних технологій 
для підтримки дітей з особливими 
потребами та напрацьовано ре-
комендації щодо вдосконалення 
інклюзивного навчання в частині 
інформаційно-технологічного су-
проводу.

Учасники семінару отримали 
сертифікати. Результатом роботи 
стало подальше продовження 
співпраці науковців та педагогічних 
працівників з питань інклюзії та ви-
користання прикладних програм 
навчання дітей з особливими по-
требами.

Нещодавно в приміщенні компанії Майкро-
софт Україна відбувся всеукраїнський 
навчальний семінар-тренінг з викорис-

тання хмарних сервісів Microsoft Office 365, у 
якому взяли участь представники інститутів 
післядипломної педагогічної освіти. Мета 
заходу – підвищення цифрової грамотності 
педагогів, упровадження хмарних сервісів для 
вдосконалення адміністративної та навчаль-
но-виховної діяльності у ЗНЗ та ІППО.

Учасників привітала Світлана Литвинова, кан-
дидат педагогічних наук, старший науковий співро-
бітник Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України, керівник Всеукраїнського 
проекту «Хмарні сервіси в освіті» та виступила 
з доповіддю «Хмарні сервіси в освіті як чинник 
розвитку 3С-компетентностей», у якій окреслила 
хід реалізації хмарних сервісів в освіті України на 
2014–2017 рр. Вона зазначила, що з метою удо-
сконалення організації і супроводу навчально-ви-
ховного процесу сучасний вчитель має розвивати 
3С-компетентності (Communication, Cooperation, 
Collaboration) як власні, так і в учнів.

Про інноваційні напрями розвитку технологічного 
простору, нові можливості Microsoft Office 365 для 
навчання та дистанційну платформу на базі EdX та 
Microsoft Office 365 розповів Роман Рудюк, директор 
освітніх програм компанії Майкрософт.

З організацією роботи з використанням OneNote 
ознайомив Іван Стромило, учитель інформатики 
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 
Вінницької міської ради».

Приклади використання хмаро орієнтованого 
середовища в роботі продемонстрували Юрій Ба-
глай, заступник директора з ІКТ Liko-schools «Про-
ектування хмарного середовища», Сергій Григор’єв, 
директор Дніпропетровського ліцею інформаційних 
технологій ім. О. Гончара «Основні аспекти адміні-
стрування хмарного середовища», Ярослав Кирич-
ков «Використання Office Mix». Саме про особливос-
ті використання хмарних середовищ у роботі ІППО, 
методичне забезпечення впровадження хмарних 
сервісів у системі ІППО висвітлили Сергій Пойда, 
завідувач лабораторії Вінницького ІППО з питанням 
«Особливості використання хмарних середовищ в 
ІППО» та Ірина Сокол, викладач Запорізького ІППО. 
Охарактеризовано основні сервіси Microsoft Office 
365, зокрема, електронну пошту, календар, роботу 
з групами (їх створення, адміністрування), а також 
ознайомлено з роллю та основними функціями 
адміністратора.

Проведений захід допоміг поглибити знання щодо 
можливостей та шляхів використання хмарних тех-
нологій в науковій і науково-організаційній роботі, 
розширити навички роботи з хмарними сервісами 
Microsoft Office 365.

Про це заявила Міністр освіти і науки України Лі-
лія Гриневич під час засідання Уряду 11 травня 
2016 року. 

„Зараз напрацьована така методологія зовнішнього 
незалежного оцінювання, коли можна говорити про 
те, що сертифікати ЗНО можуть бути дійсними впро-
довж 2-3 років”, – повідомила Міністр. Лілія Гриневич 
зазначила, що в останні роки випускникам потрібно 
було щороку здавати зовнішнє незалежне оцінювання, 
адже до вищого навчального закладу приймали лише 
за сертифікатами року вступу. „Це було пов’язано 
з відсутністю методики, яка б дозволяла порівняти 
сертифікати різних років. Тепер така можливість буде 
і сертифікат буде дійсний не менше двох років”, – по-
яснила Лілія Гриневич.

Окрім того, Міністр поінформувала, що сьогодні 
132 тисячі українських випускників взяли участь у 
зовнішньому незалежному оцінюванні з математики. 
У ЗНО з української мови та літератури взяло участь 
267 тисячі дітей, що склало 95 відсотків від тих, хто 
зареєструвався, при цьому, за результатами наразі 

подано лише 2 апеляції.
Лілія Гриневич підкреслила, що випускники з 

Донбасу матимуть змогу взяти участь у ЗНО під час 
додаткової сесії, або ж, якщо Парламент проголосує 
за відповідний закон, зможуть вступати за окремою 
процедурою до окремих вищих навчальних закладів 
на Донеччині та Луганщині, насамперед тих, які були 
евакуйовані з неконтрольованих Україною територій.

МОЖЛИВОСТІ  ХМАРНИХ  СЕРВІСІВ 
MICROSOFT  OFFICE  365

З  2016  року  сертифікати  ЗНО  будуть  дійсні  не  менше  двох  років

ІННОВАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ПІДТРИМКИ  НАВЧАННЯ  ДІТЕЙ
З  ОСОБЛИВИМИ  ПОТРЕБАМИ

Згідно з планом роботи Закарпатського інституту після-
дипломної педагогічної освіти у травні на базі Ужгородської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 
Закарпатської обласної ради проведено міжобласний науково-
практичний семінар „Інноваційні технології підтримки навчання 
дітей з особливими потребами”, де акцентувалася увага на 
використанні прикладних інформаційних технологій вивчення 
української жестової мови для дітей з вадами слуху
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Враховуючи події сьогодення, 
кожна людина повинна постійно 
вдосконалюватися, переглядати 
свої позиції, професійно зростати, 
знаходити різноманітні ресурси 
для подолання психотравмуючих 
факторів.

13-14 травня у стінах Закарпатського 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти відбулася 10-та ювілейна об-
ласна науково-практична конференція 
„Шлях до себе. Психотерапія сучасності”, 
присвячена Дню сім’ї та захисту дітей. 
Організатор заходу – Закарпатська фі-
лія Української спілки психотерапевтів. 
Модератором конференції виступала 
Олена Кузьма – психотерапевт у методі 
ПП, голова Закарпатської філії УСП, 
член WAPP, координатор Центру психо-

логічної служби кризових станів. Філія 
спільно з центром практичної психології 
та соціальної роботи Закарпатського 
ІППО допомагає учасникам АТО, їхнім 
родинам, сім’ям та дітям загиблих вій-

ськовослужбовців, переселенцям та 
всім громадянам краю. У роботі взяли 
участь психологи, психотерапевти, лі-
карі, соціальні працівники, педагоги та 
всі бажаючі, кого хвилюють проблеми 
психології людини.

Метою конференції було створення 
інформаційного простору для профе-
сійного спілкування задля поглиблення 
співпраці спеціалістів-психологів, обмін 
науковими дослідженнями, а також при-
вернення уваги до актуальних проблем 

сучасності з метою збереження психоло-
гічного здоров’я суспільства. 

Вітальним словом відкрив конферен-
цію Олександр Білак, заступник міського 
голови м. Ужгорода. Він зазначив, що 

в Ужгороді за сприяння міської ради 
створено і незабаром діятиме центр 
психологічної допомоги.

Єлизавета Біров, заступник директора 
департаменту охорони здоров’я За-
карпатської ОДА, закликала об’єднати 
зусилля задля спільної мети збереження 
психологічного здоров’я людини. Адже 
наразі це є надзвичайно актуальною 
проблемою та запорукою успішності, 
кар’єрного росту та сімейного життя. 

Тетяна Палько, директор Закарпат-

ського ІППО, звернула увагу на те, що 
робота психолога чи соціального педа-
гога є невичерпною, адже кожна людина 
– особистість, вплив зовнішніх факторів 
різний, тому й підхід до кожного потрібно 
знаходити індивідуальний.

Олена Науменко, дитячий психо-
лог, психотерапевт, член секцій арт-
психотерапії та дитячої терапії УСП, 
арт-терапевт (м. Київ), у доповіді „Арт-
терапія як засіб збереження психологіч-
ного благополуччя учасників виховного 
процесу в роботі психолога дошкілля” 
розкрила основні методи та прийоми 
використання арт-педагогіки у роботі 
психолога з дітьми дошкільного віку, 
безпосередній вплив на формування 
основ художньої культури, морально-
естетичних якостей особистості дітей 
та психічного й психологічного здоров’я 
малят.

У ході конференції проведено кру-
глий стіл, майстер-класи, ворк-шопи, 
під час яких обговорено проблеми, що 
стосуються впровадження та поширення 
інноваційних новітніх технологій у робо-
ті психологів, соціальних працівників, 
психологічного супроводу сім’ї, що ви-
ховує дитину з особливими потребами, 
дослідження внутрішніх конфліктів та 
ресурсів за допомогою методу позитив-
ної психотерапії.

ШЛЯХ  ДО  СЕБЕ.  ПСИХОТЕРАПІЯ  СУЧАСНОСТІ

Удосконалення знання іноземних мов є на порядку 
денному держави: 2016 рік оголошено роком удо-
сконалення володіння англійською мовою. Дане 

рішення є надзвичайно актуальним для Рахівського 
району, найвіддаленішого від обласного центру Закар-
патської області, розміщеного у високогірному регіоні 
на відстані 200 км від Ужгорода.

Завдяки підтримці Посольства США в Україні та за 
ініціативи вчителя англійської мови Чорнотисянської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Тетяни Цуперяк – випускниці програм 
міжнародних обмінів США, у районі запроваджується 
проект із удосконалення викладання англійської мови 
у школах району.

У рамках проекту проводитимуться два тренінги для 
вчителів англійської мови з усіх 30 місцевих шкіл. Учи-
телі матимуть можливість переконатися у необхідності 
використання сучасних методів і технологій для викла-

дання англійської мови, їх забезпечать друкованими 
посібниками з необхідними ресурсними посиланнями.

Проект імплементується у співпраці з районним від-
ділом освіти за активної участі завідувача районного 
методичного кабінету Тиберія Ціглера та Закарпат-
ського інституту післядипломної педагогічної освіти, 
місцевими громадськими організаціями і громадами сіл.

Головною метою проекту є розробка програми ви-
кладання англійської мови у сільських загальноосвітніх 
школах, заснованої на використанні американських 
джерел для вивчення англійської мови як іноземної. 

Метою проекту є надання матеріалів для навчання 
мові учнів, удосконалення методів викладання і про-
фесійного розвитку вчителів англійської мови; прове-

дення тренінгів і семінарів із метою покращення рівня 
викладання; використання досвіду американських 
фахівців.  

У рамках проекту 12 травня проведено вступну кон-
ференцію для 30 вчителів району. Під час конференції 
її учасники мали змогу поспілкуватися і взяти участь 
у методичних дискусіях з Пеггі Волтон – кандидатом 
наук, волонтером Корпусу Миру США, яка ознайомила 
присутніх із американськими педагогічними стратегі-
ями для покращення ефективного володіння учнями 
навичками читання і підготовки до складання тестів з 
англійської мови.

Методист Закарпатського інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти Мар'яна Тріфан представила 
педагогам оновлені вимоги та методичні рекомендації 
до ДПА та ЗНО 2016: формат та критерії оцінювання. 

Голова правління Закарпатської професійної асоці-
ації жінок-освітян „Перспектива”, випускниця програм 
міжнародних обмінів США Катерина Попадюк озна-
йомила присутніх із напрацюваннями американських 
педагогів та дослідників у галузі викладання англійської 
мови та порекомендувала до використання вебсайт 
Державного Департаменту США з методики викладання 
англійської мови як іноземної: http://americanenglish.
state.gov/

Проект є першим у регіоні, метою якого є імплемен-
тація нових сучасних підходів і методів викладання і 
вивчення англійської мови з використанням амери-
канських методик для вдосконалення громадянської 
освіти засобами використання міжнародної педагогічної 
філософії та відповідних методичних матеріалів. Про-
грама поєднує у собі ефективні стратегії викладання з 
використанням ІТ та Інтернету, виховання культурних 
і релігійних відмінностей та толерантності на основі 
світового педагогічного досвіду.

Рахівський регіон є дуже привабливим для розви-
тку туристичної індустрії, тому молоді люди розуміють 
необхідність володіння Інтернетом і англійською мовою 
для їхнього професійного росту.

Проект є важливим кроком для забезпечення вчите-
лів і учнів загальноосвітніх шкіл району необхідними ре-
сурсами й інформацією для вдосконалення викладання 
і розвитку володіння англійською мовою одночасно з 
вихованням в учнів громадянської відповідальності.

КОРПУС  МИРУ  США  В  ГОСТЯХ  НА  РАХІВЩИНІ



Сучасна людина, наділе-
на можливістю мислити, 
аналізувати, прогнозувати, 

підпорядкувала і, в значній мірі, 
змусила всі природні екосистеми 
працювати на свої споживацькі по-
треби, нещадно вичерпуючи їх ре-
сурси та можливості. Розширення 
еколого-економічної сфери впливу 
людини до всепланетарних масш-
табів стало основною причиною 
втрати рівноваги між природними 
системами підтримки життя та 
індустріальними, технологічними і 
демографічними потребами урба-
нізованого суспільства. Науковці і 
спеціалісти, що працюють у галузі 
вивчення та прогнозування на-
слідків незворотних, експоненційно 
наростаючих процесів руйнування 
„сфери життя”, стверджують, що 
розв’язати створені людством 
упродовж тисячоліть проблеми че-
рез розроблення та впровадження 
екологічно чистих і ресурсозберіга-
ючих технологій вже неможливо. 
Зумовлено це тим, що за останні 
десятиліття внаслідок демографіч-
ного вибуху і росту урбанізованих 
потреб кожної людини, загальна 
величина природної продукції, 
яку споживає людство, зросла в 
десятки, а в окремих випадках у 
сотні, разів. У той же час можли-
вості природи вичерпні і саме тому 
в розділеному на багатих і бідних 
світі точиться неперервна бороть-
ба за розподіл та використання 
природних ресурсів, яка чимдалі 
набуває все більших масштабів і 
в недалекому майбутньому може 
набути навіть характеру внутріш-
ньовидової боротьби за існування. 

Вказані тенденції розвитку і 
можливі наслідки еколого-еконо-
мічної катастрофи, що насуваєть-
ся, змушують світове товариство 
на зламі століть задуматися над 
пошуками радикальних змін прі-
оритетів свого розвитку. Сьогодні 
вже зрозуміло, що будь-яке тех-
ніко-технологічне нововведення 
вимагає додаткових витрат енергії, 
сировини, воно зумовлює появу 
додаткової кількості відходів і шкід-
ливих речовин, тобто приводить до 
ще більшого навантаження на при-
роду. Урбанізований шлях розвитку 
науки і техніки зумовлений спожи-
вацькими інтересами суспільства, 
а тому зорієнтований лише на ріст 
потужностей виробничої сфери 
та економічне зростання, є без-
перспективним, таким, що веде до 
всебічного поглиблення еколого-
економічної кризи. Тому в основу 
природоспоживацької діяльності 
людства потрібно поступово за-
кладати новий світогляд – еколо-
го-економічну парадигму – ідею 
сталого розвитку. Така природо-
центристська ідеологія висуває 
новий погляд на взаємовідносини 
людства і довкілля. Головним тут 
є визнання залежності кожної 
людини і людства в цілому від біо-
сфери та її можливостей. У таких 
підходах акценти в розвитку на-
уково-технічного прогресу потрібно 
змістити з техногенно-економіч-
ного на гуманістично-екологічне 
спрямування, а природні ресурси 
слід розглядати не тільки як засіб 
розвитку продуктивних сил, але й 
як фактор середовища, в якому 
живе людство.

СУТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ 
КОМПЕТЕНЦІЙ

Значна частина проблем у 
взаємовідносинах сучасного сус-
пільства з природою обумовлена 
відсутністю еколого-економічної 
культури та еколого-економічної 
свідомості як на суспільному, так 
і на особистісному рівнях. Компе-
тентнісний підхід націлює освіту на 
формування та розвиток базових 
і предметних компетентностей 
(знань, умінь, навичок, ставлень 
тощо) якими мають володіти учні 

після закінчення школи. Результа-
том такого процесу буде форму-
вання загальної компетентності 
людини в тих, чи інших питаннях.

Під поняттям „компетентнісний 
підхід” розуміють спрямованість 
освітнього процесу на формування 
та розвиток ключових (базових, 
основних) і предметних компетент-
ностей особистості. Компетент-
нісний підхід скеровує освіту на 
формування цілого набору компе-
тентностей (знань, умінь, навичок, 
ставлень тощо), котрими мають 
оволодіти учні під час навчання в 
школі. Традиційна система освіти 
акцентувала основні зусилля на 
набутті знань, умінь і навичок, 
що догматично абсолютизувало 
знання і формувало знаннєвий 
підхід до навчання. Основна увага 
при цьому фокусується на самих 
знаннях, а те для чого вони по-
трібні, залишається поза увагою. 
Компетентнісний підхід переміщує 
акценти з процесу накопичення 
нормативно визначених знань, 
умінь і навичок у площину форму-
вання й розвитку в учнів здатності 
практично діяти і творчо застосову-
вати набуті знання і досвід у різних 
ситуаціях. При цьому школа фор-
мує у випускника високу готовність 
до успішної діяльності в реальному 
житті. В такій концептуальній схемі 
вчителі й учні апріорі орієнтуються 
на особистісно орієнтовані і діяль-
нісні моделі навчання. Це вимагає 
від учителя змістити акценти у сво-
їй навчально-виховній діяльності 
із інформаційної до організаційно-
управлінської площини. У першому 
випадку учитель відігравав роль 
„ретранслятора знань”, а в другому 
– організатора освітньої діяльності. 
Змінюється й модель поведінки 
учня – від пасивного засвоєння 
знань, до дослідницько активної, 
самостійної та самоосвітньої діяль-
ності. Процес учіння наповнюється 
розвивальною функцією, яка стає 
інтегрованою характеристикою на-
вчання. Така характеристика має 
сформуватися в процесі навчання 
і включає знання, вміння, навички, 
ставлення, досвід діяльності й по-
ведінкові моделі особистості.

Прийнято вважати, що свідоме і 
бережливе ставлення до природи, 
її багатств повинно формуватися з 
дитинства у сім’ї, школі і можливе 
воно лише за умови активного 
формування екологічної свідо-
мості та культури, накопичення 
систематичних знань у цій галузі. 
Зумовлено це тим, що всі пробле-
ми у взаємовідносинах суспільства 
й природи починаються з втрати 
еколого-економічної культури на 
рівні особистісних цінностей. У 
наш час загальна культура вва-
жається основою формування 
вищих духовних запитів людини, її 
життєво ціннісних пріоритетів. Еко-
лого-економічна культура виступає 
мірилом моральної зрілості люди-
ни, її здорового глузду в багатьох 
вчинках та діях, і, будучи глибоко 
закоріненою в підсвідомості, зовні 
проявляється як наявність, або 
відсутність здорового глузду в 
певних діях окремого індивіда чи 
то й всього суспільства. Це такий 
напрям людської діяльності та 
мислення, від якого істотним чином 
залежать нормальне існування 
сучасної цивілізації та її сталий 
розвиток у майбутньому.

В основу концепції сталого 
розвитку, згідно з прийнятою „Про-
грамою дій” (Ріо-де-Жанейро, 1992 
р.), мають бути закладені наступні 
обов’язкові правила:

- забезпечення психічного роз-
витку та здоров’я людини є осно-
вним завданням життєдіяльності 
кожного суспільства;

- визначення розумної й достат-
ньої межі задоволення власних 
матеріальних потреб людини;

- прагнення охороняти основні 

екосистеми Землі та опановувати 
знання про управління природними 
ресурсами;

- узгодження національних еко-
логічних політик та створення між-
народних проекологічних структур;

- розвиток прав, свобод й актив-
ності громадян.

Стратегія сталого розвитку 
передбачає, що продуктивні сили, 
структура економіки, спеціалізація 
та розміщення виробничих галузей 
у сучасних умовах мають якнай-
тісніше узгоджуватися з наявними 
природними ресурсами, продук-
тивним, відтворювальним і асимі-
ляційним потенціалом навколиш-
нього середовища. Більше того, 
рівень та характер використання 
природних ресурсів, насамперед 
земельних, водних і мінерально-
сировинних, масштаби і напрямки 
вкладання фінансових ресурсів, 
організація техніко-технологіч-
ного та організаційного прогресу 
мають бути узгоджені не лише з 
поточними, а й з перспективними 
потребами соціуму. 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО- 
ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

Науковці і спеціалісти, які пра-
цюють у цій сфері, стверджують, 
що без формування нової еколого-
економічної освітньої моделі стати 
на шлях сталого розвитку і змінити 
ситуацію на краще неможливо. 
Під еколого-економічною освітою 
розуміють безперервний процес 
навчання, виховання і розвитку, 
спрямований на формування 
еколого-економічної культури 
та відповідальності кожної осо-
бистості за охорону і поліпшення 
стану навколишнього середовища. 
Еколого-економічну культуру в 
таких підходах слід розглядати як 
напрям людської діяльності та мис-
лення, від якого залежать сучасні 
умови існування та найближче 
майбутнє людства. З одного боку, 
вона виступає в ролі теоретичної 
галузі знань про місце людини в 
біосфері, а з іншого, це – сукупність 
певних дій, технологій та наслідків 
взаємодії людини з природою. 
В цьому контексті саме рівень 
еколого-економічної культури 
особистості та спільноти в цілому 
визначає стан природного довкілля 
і внутрішній світ кожної людини. 
При цьому особливого значення 
набуває процес виховання в кожної 
людини сучасного еколого-еконо-
мічного світогляду, бережливого 
ставлення до природи, розуміння 
домінанти природних благ над 
штучно створеними матеріаль-
ними цінностями, усвідомлення 
розумної необхідності власних 
потреб, відсутності споживацької 
психології, готовності добровільно 
підпорядкувати свої інтереси за-
конам природи, інтересам розвитку 
суспільства. Тільки через процес 
навчання і виховання людство у 
змозі виробляти необхідну інфор-
мацію, яка реально створить умови 
для сталого еколого-економічного 
розвитку цивілізації. Еколого-
економічне навчання і виховання 
– це неперервний психолого-пе-
дагогічний процес, спрямований 
на цілеспрямоване формування 
у людини:

- знань наукових основ приро-
докористування;

- необхідних переконань і прак-
тичних навичок, певної орієнтації 
й активної життєвої позиції в галузі 
охорони, збереження і примножен-
ня природних відновлювальних і 
невідновлювальних ресурсів;

- переконаного бажання пе-
рестати змінювати навколишнє 
середовище необдумано й безвід-
повідально;

- потреби естетичного сприй-
мання природи і світогляду, засно-
ваного на гуманістичних ідеалах.

Головним завданням еколого-

економічного виховання має стати 
формування нового типу свідо-
мості, на основі якої відбудеться 
„...олюднення природи й оприрод-
нення людини”. Нова екологічна 
свідомість має носити синкретний 
характер, тобто логічно включати в 
себе всі попередні типи свідомості 
(магічну, релігійну, наукову), а не 
відмежовуватися від них. Тобто 
освітянські заклади покликані ви-
ховувати молодь у дусі любові до 
рідного краю, глибоких знань його 
історичної спадщини, охорони на-
вколишнього середовища, науково 
обґрунтованого використання при-
родних багатств (землі, лісу, води, 
корисних копалин тощо). 

Природоохоронна освіта не під 
силу вчителю одного предмета, 
це робота багатопланова, безпе-
рервна і розвиваюча, її доцільно 
реалізувати комплексно з участю 
вчителів початкових класів, учи-
телів-предметників і працівників 
позашкільних установ. Особливу 
увагу при цьому слід приділяти 
питанням економічного розвитку 
регіонів, розробці їх сировинних 
ресурсів, особливостям формуван-
ня виробничих галузей та екологіч-
ній ситуації в регіонах. Особливою 
ланкою системи еколого-економіч-
ної освіти є сімейне виховання, 
яке закладає основи світогляду та 
ціннісних пріоритетів і орієнтацій 
людини. Система дошкільного 
навчання і виховання покликана 
формувати мотиваційну основу 
майбутньої еколого-економічної 
свідомості. Еколого-економічне 
виховання дошкільників перед-
бачає відповідний рівень знань та 
певних норм і правил поведінки в 
цій сфері.

Головним завданням еколого-
економічної освіти сучасної освіт-
ньої системи можна вважати:

- засвоєння наукових знань 
про взаємозв’язок та взаємовплив 
природи, суспільства і людської 
діяльності;

- розуміння багатогранної цін-
ності природи для суспільства в 
цілому і кожної людини зокрема;

- формування в учнів знань 
про цілісну наукову картину світу, 
взаємозв’язок і протиріччя між при-
родою і суспільством;

- оволодіння нормами правиль-
ної поведінки в навколишньому 
середовищі і серед людей;

- розвиток потреби спілкування 
з природою;

- активізація науково обґрун-
тованої діяльності з охорони при-
роди й поліпшення навколишнього 
середовища.

Стратегія еколого-економічної 
освіти має базуватися на сучас-
ному принципі випереджальності 
науки над природоперетворю-
вальною діяльністю людей. При-
родоохоронна робота в школі 
повинна відповідати завданням 
гуманістичного виховання, сприяти 
виробленню у школярів еколо-
гічних правил і норм поведінки у 
природному середовищі і серед 
людей. Еколого-економічна освіта 
має бути безперервною і здійсню-
ватися в дошкільний, шкільний, 
студентський і післядипломний 
періоди. Сучасний вчитель поряд із 
загальними еколого-економічними 
знаннями має володіти світогляд-
но-ціннісними та морально-етични-
ми засадами еколого-економічної 
культури. Вимоги та засади еколо-
го-економічної культури необхідно 
закладати в основу світогляду 
молодої людини, вони мають стати 
мірилом її майбутніх дій у сфері 
природокористування. Загально-
освітня школа покликана вихову-
вати учнів у дусі любові до рідної 
природи, охорони навколишнього 
середовища, науково-обґрунто-
ваного використання її багатств і 
потенціалу. Щоб досягти найбіль-
шого освітньо-виховного ефекту у 

формуванні еколого-економічних 
компетенцій, науково-методичні 
засади еколого-економічної освіти 
мають розроблятися у тісній співп-
раці педагогів, психологів, соціо-
логів, ґрунтуватися на сучасних до-
сягненнях психолого-педагогічної 
науки і практики.

Еколого-економічна модель 
освіти може ефективно розвивати-
ся лише спираючись на гуманістич-
ну спрямованість та інноваційний 
потенціал освітнього закладу. 
Гуманізація навчально-виховного 
процесу на всіх рівнях освіти є ви-
явом нового мислення світового 
співтовариства стосовно глобаль-
них проблем розвитку людства, в 
тім числі і еколого-економічних. 
Пріоритетна роль у гуманізації 
освітньої діяльності належить лю-
динознавчим курсам, завдяки яким 
молодь краще пізнає навколишній 
світ, себе в ньому, набуває знань 
і умінь самоорганізації, саморегу-
ляції своєї поведінки у суспільних 
та природничих вимірах. Сучасна 
освіта покликана формувати еко-
лого-економічну відповідальну 
особистість, яка готова до свідомої 
діяльності на основі набутих знань 
та сформованих норм і правил 
поведінки щодо навколишнього 
середовища.

У цьому контексті особливої 
ваги набувають питання координа-
ції еколого-економічного навчання 
і виховання між всіма структурами, 
які здійснюють освітню діяльність 
її наступності та оцінці рівнів 
сформованих знань і культури. 
Важливими є і питання узгодження 
навчально-виховної діяльнос-
ті освітніх закладів, державних 
установ і громадських організацій, 
які ведуть роботу в цій сфері. З 
метою еколого-економічного все-
обучу та постійного інформування 
населення з цих проблем, освіті, 
державним структурам і громад-
ським організаціям доречно вести 
активну просвітницьку еколого-
економічну роботу через засоби 
масової організації.

Такі підходи до організації на-
вчально-виховного процесу, його 
еколого-економізації потребують і 
реалізації нового типу управління 
освітнім закладом. Насамперед, 
сучасні підходи потребують ство-
рення інноваційного середовища 
в освітньому закладі, організацій-
них і фінансово-економічних умов 
для неперервного підвищення 
професійної майстерності вчите-
лів, запровадженні партнерських 
стосунків між учасниками педаго-
гічного процесу. Управління освіти 
має бути фаховим, прогнозованим 
і спрямованим на задоволення та 
розвиток індивідуальних якостей 
кожної особистості, тобто забез-
печувати гуманізацію навчально-
виховного процесу. Основним 
критерієм оцінки роботи освітнього 
закладу, з боку еколого-еконо-
мічної свідомості, мають стати 
результати формування зрілої і 
всебічно підготовленої особистос-
ті, адаптованої до самостійного 
життя й усвідомленої діяльності в 
сучасному надзвичайно урбанізо-
ваному суспільстві.

Людство має можливість обра-
ти або шлях еколого-економічної 
освіти, або шлях до всесвітньої 
катастрофи і самознищення. Ци-
вілізовані, культурні народи по-
кликані захищати і множити добро, 
законами і владою утверджувати в 
суспільстві і суспільній свідомості 
вищі духовні цінності людського 
життя. Тільки інтелект і еколого-
економічна культура, тобто безпе-
рервна освітянська навчально-ви-
ховна робота, можуть повпливати 
на мораль суспільства і перевести 
його взаємовідносини з біосферою 
на шлях розумно обґрунтованого 
існування.

(В.В. Химинець.
Освіта і час: Статті. –
Ужгород, 2012. – 304 с.)
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Упродовж усього життя кожна людина несе 
у серці любов до тієї землі, де найперше 
зустріла її посмішка мами, де батьківські 

поради були завжди доречними, а ласкаві очі ба-
бусі випромінювали стільки тепла й життєвої 
мудрості, скільки, здавалося б, тобі не назбирати 
манівцями часу ніколи. Тебе зустріла рідна земля, 
подарувала все, чим була багата: красу природи, 
звичаї, традиції, обряди рідного народу. Серед 
усіх дарів – і література рідного краю.

Стало доброю традицією проводити районний 
конкурс творчо обдарованої учнівської молоді Хуст-
щини „Закарпатський водограй”, який був заснований 
районним методичним кабінетом відділу освіти Хуст-
ської РДА 2008 року. Конкурс проводиться в номінаціях 

„Шовкова косиця”, „Казки Верховини”, „Гроно”.
З метою формування цілісної патріотичної 

особистості, пізнання історії рідних місць та 
виявлення художніх і літературних здібностей 
серед підростаючого покоління 25 квітня у Нан-
ківській ЗОШ І-ІІІ ступенів серед учнів 5-11 кла-
сів РМК (завідувач О.М. Пригара) проведено 
районний конкурс читців творів закарпатських 
письменників „Гроно”. У ньому взяли участь 
33 учні із 28 навчальних закладів району. Усі 
учасники виявили високий рівень виконавської 
майстерності, намагалися розкрити творчий 

задум під час читання поезії пись-
менників рідного краю. Конкурсанти 
із Кошелівської, Липчанської, Нан-
ківської, Монастирецької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів вдало підібрали музичний 
супровід та сценічний одяг. Проде-
кламувати власну поезію додатково 
виявили бажання двоє учнів Яблу-
нівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Одноголосно фахове журі визначило 
переможців районного конкурсу читців 
творів закарпатських письменників „Гроно”: 
І місце – Богдана Кемінь, учениця 4 класу 
Ізянської ЗОШ І-ІІІ ст.; ІІ місце – Вікторія Кіт, 
учениця 10 класу Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
та Степан Гелебан, учень 8 класу Нижньо-
селищенської ЗОШ І-ІІІ ст.; ІІІ місце – Іван 
Бонь, учень11 класу Горінчівської ЗОШ І-ІІІ 
ст., Віта Поліщук, учениця 11 класу Яблу-

нівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Лілія Тудовші, учениця 6 класу 
Крайниківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Ті моральні якості, які дитина здобула в дитинстві, 
залишаються у неї на все життя. Душі дітей вразливі, 
тому намагаймось виховувати їх на позитивних при-
кладах із життя дідусів, бабусь, яскравих прикладах 
української літератури, щоб росли вони гідними нашої 
Батьківщини – України.

Н. Подолей, 
методист РМК,

Хустський р-н

МОЖНА  ВСЕ  НА  СВІТІ  ВИБИРАТИ,  ВИБРАТИ  НЕ  МОЖНА  ТІЛЬКИ  БАТЬКІВЩИНУ

Практичний блок розпочався пере-
глядом занять „Розвиток творчих 
здібностей дітей дошкільного віку з 

використанням казок та сендплей” (вихова-
тель-методист Л. Цьока), „У пошуках піщаної 
країни” (вихователь Л. Сег), де педагоги поді-
лилися досвідом щодо використання казок та 
сендплею, які є невід’ємною частиною розви-
вальної роботи, адже на прикладі персонажів 
з казок, оповідань, героїв театралізованих 
вистав можливо допомогти вихованцям на-
бути позитивного життєвого досвіду.

В.Ф. Кір’янова, методист РМК, у своєму 
виступі-презентації закцентувала увагу на 
те, що перенесення традиційних педагогіч-
них занять у пісочницю дає більший освітній 
і виховний ефект, ніж інші стандартні форми 
навчання; на перевагу сендплею, який сприяє 
ефективності процесу загального розвитку 

дитини, а також використання піску (техніки 
„сендплей”) в організації життєдіяльності ді-
тей дошкільного віку. 

Цікаво пройшов майстер-клас, під час яко-
го учасники семінару на практиці занурилися 
в „ігровий сендплей” і переконалися у його 
терапевтичному ефекті, а також мали змогу 
обмінятися досвідом з питання „Використання 
в роботі з дітьми різних видів ігор та ігрових 
завдань з піском”, а саме: пізнавальних, 
художньо-мовленнєвих ігор для розвитку 
тактильної чутливості і дрібної моторики ви-
хованців.

На завершення заходу висловлено багато 
щирих думок щодо актуальності та користі 
проведеної роботи.

О. Цьока,
вихователь Крайниківського ДНЗ,

Хустський р-н 

СЕНДПЛЕЙ — ІННОВАЦІЙНА  ТЕХНОЛОГІЯ  ДЛЯ  МАЛЯТ 
ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ 

З метою реалізації завдання навчити дітей висловлювати власні думки, почут-
тя, відчуття, стани, настрої, як це рекомендує Базовий компонент дошкільної 
освіти, необхідно спочатку навчити їх відчувати, розуміти, помічати, аналізувати, 
міркувати. Саме тому районним методичним кабінетом (завідувач О. Пригара) на 
базі Стеблівського дошкільного навчального закладу (завідувач В. Орос) проведено 
семінар вихователів ДНЗ „Сендплей” (піскова терапія) як ефективний метод роз-
витку дітей дошкільного віку”

Цікавими та насиченими у плані змістового наповнення та 
соціокультурного розвитку були курси підвищення кваліфі-
кації учителів англійської мови, що проходили у м. Берегово 

у квітні. 
Відповідно до навчально-тематичного плану реалізацію програ-

ми забезпечували викладачі та методисти Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, а також волонтери Корпусу 
Миру США, що опрацювали зі слухачами не тільки питання мето-
дики викладання предмета, а і створили максимально наближені 
до іншомовного середовища умови для практикування сучасної 
англійської мови та спілкування з носіями іншої культури. 

Цікавими були заняття з викладання англійської мови у почат-
ковій ланці за участі Райяна Найта, тренінг з  моделювання уроків 
у середній та старшій школі під керівництвом Стеф Мунсон та 
Френсіса Кресотті. 

Традиційно захист випускних робіт, моделювання творчих про-
ектів та практичні заняття з методики англійської мови відбувалися 
за участі Пегі Волтон, що працює волонтером при ЗІППО.

Корисною була й педагогічна практика у Берегівській угорській 
гімназії, де слухачі курсів мали змогу спостерігати за педагогічною 
майстерністю вчителя англійської мови Єви Ерделі на уроці у 10 
класі (тема „Свята і традиції”).

ВДОСКОНАЛЮЄМОСЬ  З  АНГЛІЙСЬКОЇ 
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На урочистому відкритті Фестивалю 
сили й спритності, духовності й 
патріотизму учасників привітали 

методисти РМК відділу освіти Велико-
березнянської районної державної 
адміністрації В.М. Боднар, О.В. Савко, 
М.І. Шкурда, представник Великобе-
резнянського районного військового 
комісаріату майор В.М. Кавчак та на-
чальник районної організації Товариства 
сприяння обороні України І.В. Герзанич. 
Виступаючі наголосили на значущості 
організованого заходу, спрямованого 

на підвищення військово-патріотичного 
виховання молоді, їхнього загартування 
та витривалості, формування здорового 
способу життя, почуття відповідальності 
й обов’язку, національної свідомості, 
духовних і соціальних цінностей, любові 
та поваги до рідного краю, його культури, 
виховання майбутніх захисників Вітчиз-
ни на бойових традиціях українського 
народу. 

У рамках Фестивалю відбулися два 
районні заходи: ІІ тур Всеукраїнського 
фізкультурно-патріотичного фестивалю 
школярів України „Козацький гарт – 2016” 
та І етап Всеукраїнської дитячо-юнаць-
кої військово-патріотичної гри „Сокіл” 
(„Джура”).

Відповідно до Регламенту проведення 
програма Всеукраїнського фізкультурно-

патріотичного фес-
тивалю школярів 
України „Козацький 
гарт” була різно-
манітною та захо-
плюючою. Спочатку 
команди змагалися 
в конкурсі знавців 
історії українсько-
го козацтва „Тіль-
ки тим історія на-
лежить, хто за неї 
бореться й живе”. 
Спортивна частина 
складалася з таких 
видів: „Човниковий 
біг” 4х9 м (хлопці, 
дівчата), стрибки 
в довжину з місця 
(хлопці, дівчата), 
стрибки через ска-
калку протягом 30 

сек (дівчата), перетягування канату 
(хлопці), естафета. 

У спортивних випробуваннях згідно 
з умовами заходу брали участь усі 
представники команд, що вимагало від 
учасників високого рівня розвитку не 
тільки фізичних, а й морально-вольових 
якостей. Удало показані результати в 
одному чи навіть у двох видах програми 
не могли гарантувати успішного кінцево-
го результату – потрібно було зберігати 
напруження та концентрацію протягом 
усіх змагань.

За результатами випробувань статус 
найсильніших виборола збірна Став-
ненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів, друге місце посіла команда 
Малоберезнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, третє – Великобе-
резнянської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів.

Команда-переможець фестивалю – 
збірна Ставненської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів – буде представляти 
Великоберезнянський район у ІІІ (облас-
ному) турі Всеукраїнського фізкультур-
но-патріотичного фестивалю школярів 
України „Козацький гарт – 2016”.

Випробування Всеукраїнської дитя-
чо-юнацької військово-патріотичної гри 
„Сокіл” („Джура”) складалися з таких 
етапів: „Стройовий впоряд” – найперше 
змагання, на якому команди змагалися 
з індивідуальних дій та дій у складі рою 
(елементи стройової підготовки); „Ві-
дун” – інтелектуальна гра-вікторина з 
історії козацтва та Збройних Сил України; 
стрільба з пневматичної зброї; козацька 
забава „Перетягування линви (канату)”; 
спортивні силові змагання (віджимання, 
підтягування, присідання); надання 
першої долікарської допомоги; розпалю-
вання багаття та встановлення намету.

У загальному підсумку лідером стала 
команда Волосянківської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів „Гармаш”, в акти-
ві якої 5 перемог з різних видів змагань. ІІ 
місце вибороли школярі Чорноголівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
„Орли”. ІІІ місце посіла команда Вели-
коберезнянського центру позашкільної 
роботи з дітьми та юнацтвом „Воля”. Юні 
„соколята” Волосянківської загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів „Гармаш” за-
хищатимуть честь Великоберезнянщини 
на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри „Сокіл” („Джура”).

Фестиваль фізичної культури та вій-
ськово-патріотичного виховання учнів-
ської молоді Великоберезнянщини „Хай 
живе козацька воля, хай живе козацький 
дух!” відбувся на високому організа-
ційному рівні завдяки тісній співпраці 
організаторів заходу, належній підготовці 
та кваліфікованому проведенню, тому в 
усіх учасників залишились чудові вра-
ження та позитивний настрій від теплої 
атмосфери. 

Участь у Фестивалі – це шлях свідомо-
го опанування лицарськими традиціями 
українського народу, сформованими на 
засадах козацького світогляду, націо-
нальних і загальнолюдських цінностей 
та здорового способу життя, виховання 
юного покоління суверенної держави в 
дусі відданості Україні та її народу.

Вікторія Боднар,
Мар’яна Шкурда, 

методисти 
Великоберезнянського РМК

ВІСТІ З РАЙОНІВ

ХАЙ  ЖИВЕ  КОЗАЦЬКА  ВОЛЯ,  ХАЙ  ЖИВЕ  КОЗАЦЬКИЙ  ДУХ!

Сьогодні ми все частіше звертаємося до наших витоків: рідної мови, 
історії Батьківщини, національних традицій та культурної спадщини 
українського народу. Ще одним кроком назустріч цьому відродженню став 
Фестиваль фізичної культури та військово-патріотичного виховання 
учнівської молоді Великоберезнянщини „Хай живе козацька воля, хай 
живе козацький дух!”, організований відділом освіти Великоберезнянської 
районної державної адміністрації за підтримки Великоберезнянського 
районного військового комісаріату та районної організації Товариства 
сприяння обороні України, що відбувся протягом 6-10 травня

Сучасне суспільство для повноцінного свого 
функціонування потребує соціальної адек-
ватності своїх членів, які достатньою 

мірою орієнтуються в суспільних процесах, мо-
жуть усвідомлено визначати в них власне місце 
та діяти з користю як для суспільства, так і 
для себе.

Проблема становлення демократичного, громадян-

ського суспільства вимагає розгляду питання, якими 
мають бути знання та вміння громадян для утвердження 
гуманного суспільства та успішної самореалізації в 
ньому, тобто питання громадянської культури та гро-
мадянської компетентності.

Громадянська ком-
петентність у держав-
них документах про 
освіту ХХІ століття роз-
глядається як одна з 
ключових компетент-
ностей людини. 

З метою поглиблен-
ня та вдосконалення 
професійних навичок 
педагогів з громадян-
ської освіти 28 квітня 
відбувся семінар „Фор-
мування громадянської 
компетентності учнів на 
уроках історії та право-
знавства через активні 
форми навчання” для 
молодих учителів іс-
торії та правознавства. 
Програма семінару 
передбачала активне 
спілкування з метою 
ознайомлення з осно-
вними теоретичними 
поняттями „громадян-

ська освіта”, „громадянська компетентність”, „освіта 
для демократичного громадянства” (ОДГ) та „освіта 
про права людини” (ОПЛ). 

Учитель правознавства Розтоцько-Пастільської ЗОШ 
І-ІІ ступенів Великоберезнянського району Тетяна Чикут 
провела практичне заняття з проблеми формування 
правосвідомості як одного з чинників громадянської 
компетентності на прикладі теми „Що таке кримінальна 
відповідальність і кримінальне покарання”. Педагог 
сформувала ключові проблемні питання громадян-
ського змісту, навколо якого організовувалася робота 
молодих фахівців, удало підібрала засоби: тексти, 
кінематографічні матеріали та ілюстрації. Окрім того, 
учасникам пропонувалася серія методів та прав, зо-
крема: вправа „Блеф-клуб”, методи „Мозковий штурм”, 
„Фішбоун”, „Снігова куля”, які допомогли сформулювати 
основні риси громадянської освіти на прикладі кон-
кретного предмета. Велику увагу педагог приділила 
практичному аспекту розгляду теми, запропонувавши 
юридичний практикум (робота з юридичним докумен-
том) та правовий практикум (аналіз відеосюжетів). 

У заключній частині семінару молодим педагогам 
пропонувалася вправа „Обговорення в загальному 
колі”, за допомогою якої підбито підсумки роботи та ви-
роблено методичні рекомендації щодо інтеграції змісту 
окремих тем громадянської освіти на уроках історії та 
правознавства. 

Оксана Савко, 
методист відділу освіти 
Великоберезнянської РДА

Правова  культура  як  засіб  формування  громадянської  компетентності  учнів
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В Ужгородському вищому про-
фесійному училищі торгівлі та 
технологій харчування пройшов 

тиждень методичної комісії педпра-
цівників професій торговельного та 
кулінарного профілю.

Тиждень розпочався з конкурсу професійної майстер-
ності „Кращий з професії” серед учнів першого курсу, які 
навчаються за професією продавець продовольчих това-
рів, продавець непродовольчих товарів. Захід складався 
з теоретичного й практичного турів. Теоретичний включав 
різнорівневі тестові завдання – оформлення супровідних 
документів та розшифрування штрих-коду наданих взірців 
товарів, а практичний – демонстрація в майстерні-магазині 
училища основних елементів процесу продажу товарів 
(зустріч покупця, виявлення попиту, надання консультації, 
розрахунок з покупцем). Кваліфіковане журі конкурсу в 
складі викладачів та майстрів виробничого навчання ви-
знало кращими:

І місце – Христина Готра;
ІІ місце – Ганна Лукачина;
ІІІ місце – Іван Кондур.
Продовжив тиждень круглий стіл „Інноваційні технології 

в кулінарії” за участі членів методичної комісії кулінарно-
го профілю. З цікавими презентаціями перед колегами 
виступили майстри виробничого навчання та викладачі 
училища.

Про кухню-фьюжен розповіла майстер виробничого 

навчання О.М. Іванік. Це фантазійне, творче направлення 
в кулінарії, без суворих правил, в якому у рівних долях 
змішуються технології та продукти географічно віддалених 
національних кухонь. Тут головна і єдина умова, – аби 
продукти, зібрані у страві, поєднувалися за смаком, до-
повнюючи один одного, а готовій страві були притаманні 
легкість та свіжість.

Із сучасними підходами в оформленні страв присут-
ніх ознайомила майстер виробничого навчання, голова 
методичної комісії кулінарного профілю О.І. Барч. Вона 
зосередила увагу на особливостях поєднання сировини 
при приготуванні страв та важливості використання різних 
видів сучасного посуду для їх відпуску.

У рамках тижня учні групи торгового профілю під керів-
ництвом майстрів виробничого навчання М.І. Махлинець 
та Е.Е. Гриценко, а також керівника гуртка технічної твор-
чості „Пакування та декоративне оформлення товарів” 
Н.О. Кияк оформляли до Великодніх свят торговельні 
вітрини. У роботі використовували різні матеріали та 
сировину, продовольчі та непродовольчі товари. Звичні 
макаронні вироби набували вигляду ваз та цукерниць, 
крупи складалися у візерунок для пасхальних яєць, а різні 
види стрічок, мережива, тасьми, шнурів, ниток оживали 
ніжними метеликами та яскравими квітами у святкових 
композиціях.

Змістовний семінар „Цікаві факти про товар” у групі дру-
гого курсу за професією продавець продовольчих товарів 
п’ятого розряду провела викладач Стерчо Г.В. Виступи 
вихованців супроводжувались презентаціями та відеома-
теріалами про історію й походження товару, особливості 
його виробництва і використання за темами навчальної 
програми: „Кава”, „Шоколад”, „Східні солодощі”, „Гриби”, 
„Спеції і прянощі”, „Фрукти” тощо. Під час виступів можна 
було також дегустувати приготовлені страви та напої.

Також відкрите лабораторно-практичне заняття з пред-
мета „Технологія приготування їжі з основами товарознав-
ства” з теми „Приготування страв з птиці та субпродуктів” 
провела викладач Н.П. Галас з учнями другого курсу, які 
навчаються за професією кухар 5 розряду. Знання, набуті 
під час теоретичних занять, учні закріпили на практиці, 
удосконалюючи уміння та навички при приготуванні страв 
з птиці. Страви готували складні, зокрема: „Зрази парові 

курячі, фаршировані змішаним омлетом з 
овочами під соусом „Голандез” з гарніром із 
фаршированих рисом та овочами помідорів, 
запечених під сирною скоринкою”, „Стегенця 
курячі, фаршировані грибами та сиром з 

овочевим гарніром”, „Печінка теляча, смажена на яблучній 
подушці під соусом вершковим з беконом”. Особлива увага 
приділялася відпуску страв. Для їх оформлення вихованці 
власноруч готували чіпси з моркви, цукіні та використову-

вали відомий спосіб прикрашання страв – дресінг, коли 
соус чи заправка до салату наливається або краплями 
наноситься на вільний простір тарілки.

Завершився тиждень майстер-класом зі сервірування 
святкових столів до Великодніх свят, який провели учні 
І курсу з професії офіціант, бармен під керівництвом 
майстрів виробничого навчання В.Т. Борисенкової та 
Н.В. Кузьми. Під час заходу молодь вміло підбирала сто-
лову білизну, скляний і порцеляновий посуд, прибори та 
інші елементи декорування столів. Особливостями серві-
рування столів стало використання пасхальної атрибутики: 
паски, писанок, свічок, тематичних композицій.

На підсумковому засіданні члени методичної комісії об-
говорили проведені заходи та відзначили, що організація 
такої роботи максимально активізує педагогів й учнів до 
творчої діяльності, сприяє впровадженню сучасних форм 
і методів навчання.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

У травні на базі підприємства ТОВ „Ядзакі 
Україна” відбувся семінар-практикум з 
вивчення виробничих технологій для 

педагогічних працівників із 8 ПТНЗ області, які 
здійснюють підготовку кваліфікованих робітників 
із електротехнічних професій.

У семінарі, що проводився в рамках коротко-
строкового підвищення кваліфікації, взяли участь 
18 викладачів спецдисциплін та майстрів вироб-
ничого навчання з професій: в’язальник схемних 
джгутів, кабелів та шнурів, слюсар-електро-
монтажник, слюсар-електрик, електромонтер з 
ремонту й обслуговування електроустаткування.

Начальник відділу навчальних програм та про-
фесійного розвитку персоналу Ольга Андрусів 
ознайомила учасників заходу з презентацією 
підприємства корпорації „Ядзакі” – світового лі-
дера з виготовлення кабельних схемних джгутів 
для автомобілів відомих марок „Фольксваген”, 
„Ауді” та інших.

Під час екскурсії підприємством, яку провели 
спеціалісти заводу, педагоги мали можливість 
спостерігати за технологічним процесом виготов-
лення схемних джгутів на всіх його етапах: почат-
ковому, середньому та кінцевому виробництвах.

Відповідно до програми семінару, затвердже-
ної виконавчим директором ТОВ „Ядзакі Україна” 
Мілошем Босаком, інженерно-технічний депар-
тамент презентував технологію виготовлення 
схемних джгутів.

Практична частина семінару передбачала 

відпрацювання учасниками на робочих місцях 
навчального центру операцій з виготовлення 
схемних джгутів за технологіями „Ядзакі”: об-
мотки, контактування, зварювання.

У ході зустрічі досягнуто домовленостей щодо 
внесення в навчальні програми ПТНЗ регіональ-
ного компоненту з виробництва електроустатку-
вання для автомобільних засобів, направлення 
учнів на виробниче навчання в умовах підпри-
ємства та виробничу практику, а також працев-
лаштування випускників професійно-технічних 
навчальних закладів. 

Усі слухачі отримали сертифікати про ко-
роткострокові курси підвищення кваліфікації за 
програмою семінару-практикуму „Виробництво 
електроустаткування для автомобільних засобів 
за технологіями ТОВ „Ядзакі Україна”.

Підбиваючи підсумки заходу, учасники дійшли 
висновку, що в умовах реформування системи 
професійної освіти в Україні успішне майбутнє 
наших навчальних закладів зможуть забезпечити 
тісна співпраця із замовниками робітничих кадрів, 
підготовка кваліфікованих робітників для конкрет-
них потреб підприємств регіону, впровадження 
новітніх виробничих технологій у навчальний 
процес, запровадження дуальної системи на-
вчання, модернізація матеріально-технічної бази 
відповідно до рівня сучасного виробництва. 

ТИЖДЕНЬ  МЕТОДИЧНИХ  КОМІСІЙ  ТОРГОВОГО 
ТА  КУЛІНАРНОГО  ПРОФІЛЮ

СПІВПРАЦЯ  З  ПІДПРИЄМСТВАМИ — ЗАПОРУКА 
ЯКІСНОЇ  ПІДГОТОВКИ  РОБІТНИЧИХ  КАДРІВ

Нелегке сьогодення не може заступити радості приходу весни, а 
разом з нею і Дня Перемоги над нацизмом. Цей день залишиться 
для нас завжди затьмареним від гіркоти втрат і осяяний сонцем 

Перемоги. Його наближували, як могли, люди, яким було нелегко в ті 
воєнні літа і найважче сьогодні. У довічному боргу наше покоління і 
перед тими ветеранами війни, кому пощастило пройти через чорнило 
битв й дожити до світлого Дня.

Напередодні Дня Перемоги, вшановуючи пам’ять героїв Другої світо-
вої війни та на виконання Указу Президента „Про відзначення у 2016 
році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні”, у професійно-технічних навчальних закладах 
області проведено різноманітні заходи, серед яких:

- виховні години, уроки мужності „Хай буде пам’ять незгасима!”, 
„Пам’ять про незабутніх героїв”, „Маленькі герої великої війни”, „Ціна 
Перемоги – ціна життя”, „Мужність і відвага крізь покоління”;

- літературно-патріотична композиція „Нащадки пам’ять бережуть…”, 
„Війна – у пам’яті, у серці – мир”, „Війні немає забуття”, „Немеркнуче 
світло великого подвигу”;

- тематичні лінійки „Ніхто не забутий, ніщо не забуте, на попіл ніхто 
не згорів…”, виставки рефератів, стіннівок, перегляд документальних 
фільмів.

Дізнатися про трагічні події вихованці мали змогу також у бібліотеках, 
де діяла тематично-ілюстративна виставка. 

У навчальних закладах силами активу групи, бібліотекарів та викла-
дачів історії організовано зустрічі з ветеранами Другої світової війни, 
під час якої учні з великим інтересом слухали розповіді про фронтове 
життя та героїчні вчинки. 

Народна мудрість свідчить: „Герої живуть доти, поки про них 
пам’ятають”. І наше головне завдання – зберегти в пам’яті прийдешніх 
поколінь героїчний подвиг народу Другої світової війни. 

Нехай же вічно живим полум’ям горить священний вогонь людської 
Пам’яті!

НІХТО  НЕ  ЗАБУТИЙ,  НІЩО  НЕ  ЗАБУТО
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ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

Для осіб з вадами слуху у нашій 
країні створена державна систе-
ма освіти, яка пройшла тривалий 

шлях у своєму становленні та розвитку. 
На сучасному етапі ця система в осно-
вному відповідає структурі освіти, визна-
ченій Законом про освіту в Україні.

В Україні створено систему спеціаль-
них навчально-виховних закладів для 
одержання певного освітнього рівня 
глухих і слабочуючих: школи для глухих, 
слабочуючих дітей, спеціальні дошкільні 
заклади, в яких діти з порушеннями слу-
хової функції дотримуються принципу 
неперервності, здобувають відповідний 
освітній рівень, у подальшому і певний 
рівень професійно-трудової підготовки. 

Наявні досягнення і здобутки на кож-
ному етапі навчання даної категорії дітей 
і підлітків. Водночас життя ставить все 
нові й нові вимоги. Насамперед це стосу-
ється створення умов для реалізації не-
перервної освіти осіб із вадами слуху. У 
загальних рисах їх можна визначити так: 
удосконалення процесу навчання різних 
вікових категорій з метою максимального 
їх розвитку та забезпечення належної на-
ступності і взаємозв’язку між окремими 
складовими неперервної освіти.

Первинною ланкою в структурі освіти 
є дошкільна освіта, яка має виняткове 
значення для розвитку дітей дошкільного 
віку загалом і особливо дітей з уражен-
ням слухової функції. Першочерговим 
завданням є вчасна організація педа-
гогічної роботи з дітьми. У свою чергу, 
це залежить від своєчасного виявлення 
порушень слуху за допомогою сучасних 
діагностичних методів і правильної оцін-
ки стану слухової функції.

На етапі дошкільного виховання за-
кладаються основи для повноцінного 
формування особистості дитини з вада-
ми слуху. Тому забезпечення раннього 
навчання і виховання таких дітей є пер-
шочерговим завданням, від розв’язання 
якого суттєво залежить результативність 
навчально-виховної роботи на наступних 
етапах.

Завданням дошкільного виховання є: 
різнобічний гармонійний розвиток і ви-
ховання дітей в процесі систематичної 
корекційно-виховної роботи; поперед-
ження, корекція аномального розвитку 
глухих і слабочуючих; охорона і зміц-
нення їхнього здоров’я; підготовка до 
навчання в школі. Важливим завданням 
цього періоду є: практичне оволодіння 
нечуючою дитиною різними засобами 
спілкування, в тому числі словесним 
мовленням, жестовою мовою, розвиток 
слухового сприймання, пізнавальної ак-
тивності, виховання культури поведінки, 
фізичний розвиток та моральна орієн-
тація, започаткування основ трудового 
виховання.

Наявність дошкільних відділень (груп) 
при школах-інтернатах дає можливість 
забезпечити наступність у навчанні дітей 
та посилює відповідальність педагогічно-
го колективу за якість їхньої підготовки до 
навчання у 1-му класі.

Найвагомішою складовою неперерв-
ної освіти є загальна середня освіта. 
Основним навчальним закладом є спе-
ціальна загальноосвітня школа-інтернат 
(школа, клас) для дітей з вадами слуху, 
яка виконує надзвичайно складні завдан-
ня і забезпечує базову середню освіту. 
Діти, які здобули спеціальну дошкільну 
підготовку, направляються до першого 
класу, а ті, що не пройшли дошкільної 
підготовки – до підготовчого класу. Тер-
мін навчання глухих і слабочуючих учнів 
− 10 (12) років.

Здобутками нашого сьогодення є те, 
що діти, які мають вади слуху, мають 
можливість одержувати в спеціальних 
загальноосвітніх школах-інтернатах по-
вну загальну середню освіту з певним 
професійним ухилом. Більше того, певна 

кількість наших шкіл-інтернатів прагнуть 
так змоделювати свій навчально-вихов-
ний процес, щоб дати в руки випускникам 
професію, можливість жити самостійно і 
заробляти на життя.

Поряд з підготовкою до трудової ді-
яльності школа забезпечує можливість 
здобуття освіти вищого рівня. 

Для глухих і слабочуючих учнів з ком-
бінованими дефектами (вади слуху в по-
єднанні з порушенням опорно-рухового 
апарату, затримкою психічного розвитку, 
розумовою відсталістю) організовуються 
спеціальні класи.

Спеціальна школа має встановити тіс-
ний зв’язок із попередньою ланкою − до-
шкільними закладами, а також з наступ-
ною ланкою − вечірніми школами, ПТУ, 
середніми спеціальними навчальними 
закладами. Потребують вдосконалення 
методи навчання з метою підвищення 
якості підготовки випускників до майбут-
ньої навчальної та трудової діяльності.

Середню спеціальну освіту учні з 
вадами слуху одержують, навчаючись у 
спеціальних групах технікумів, коледжів, 
ліцеїв. Позитивним є розширення мережі 
таких закладів. Міністерство освіти і нау-
ки затвердило перелік таких спеціальних 
груп. Це Донецький технікум промисло-
вої автоматики, Ужгородський коледж 
мистецтв, Запорізький електротехнічний 
технікум-коледж, Івано-Франківський 
коледж фізичного виховання, Київський 
технікум легкої промисловості, Київ-
ський художньо-промисловий технікум, 
Київське училище естрадно-циркового 
мистецтва, Технологічний коледж Укра-
їнського державного університету ім. І. 
Франка, Херсонське медичне училище, 
Харківське медичне училище № 2, Дні-
пропетровський державний політехнікум 
та ін. Наведений перелік засвідчує, що 
для осіб з вадами слуху створено мож-
ливість одержувати різні спеціальності, 
навчаючись у спеціальних групах.

Важливою складовою неперервної 
освіти є вищі навчальні заклади. Глухі 
та слабочуючі особи шляхом індивіду-
ального і групового навчання в окремих 
вузах України одержують вищу освіту. 
Це є беззаперечним свідченням необ-
межених можливостей розвитку осіб з 
вадами слуху.

Як позитивне слід відзначити спроби 
окремих вищих навчальних закладів 
забезпечити успішне навчання осіб із ва-
дами слуху за новими спеціальностями, 
конче потрібними у сучасних ринкових 
умовах. Яскравим прикладом цього 
може слугувати Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини „Україна”.

Однією з важливих проблем є розши-
рення профілів підготовки осіб з вадами 
слуху. Ті профілі, які наявні в даний час, 
є потрібними і задовольняють професійні 
наміри певної частини нечуючих учнів. 
Проте цей перелік аж ніяк не вирішує пи-
тання професійної підготовки нечуючих 
у масштабах країни. Через недостатню 
кількість навчальних закладів даного 
типу та обмежене число профілів під-
готовки не всі нечуючі юнаки і дівчата 
мають можливість обрати відповідну 
спеціальність і втілити свої професійні 
наміри і плани у життя.

Складним і досить специфічним за-
вданням у процесі навчання дітей із 
вадами слуху є формування й удоско-
налення засобів спілкування. Це стосу-
ється оволодіння як словесною мовою, 
так і мовою жестів. На кожному етапі 
розвитку навчання й виховання дітей з 
вадами слуху по-різному ставилися за-
вдання та визначався зміст педагогічного 
процесу й, таким чином, пропонувалися 
різноманітні мовні засоби. Найбільш 

суттєво відрізнялися погляди на роль і 
місце жестової мови.

Не зважаючи на те, що наприкінці ХІХ 
– початку ХХ століття основним методом 
навчання був „чистий усний метод”, іс-
торично зафіксовані погляди видатних 
сурдопедагогів на проблему використан-
ня жестової мови у навчальному процесі.

Великий вплив на зміну ставлення 
до жестової мови мали дослідження 
Л.С. Виготського. Л. Виготському вдалося 
встановити, що жестова мова − „справ-
жня мова з усіма різноманітностями її 
функціонального значення”, не кінетич-
на копія словесної мови, а символічна 
система зі своїми закономірностями, 
структурою, яка виникає завдяки соціуму 
у відповідь на потребу в спілкуванні. Його 
дослідження підтверджують, що словес-
но-жестова двомовність глухих − „неми-
нучий і найбільш плідний шлях мовного 
розвитку й виховання глухонімої дитини”. 
„Чистий” метод навчання не давав глухій 
дитині повноцінного розвитку, не давав 
можливості реалізувати свої здібності.

Двомовне навчання у спеціальних 
навчальних закладах для дітей глухих 
та зі зниженим слухом передбачає одно-
часне використання двох мов (словесної 
та УЖМ). УЖМ  вивчається не лише як 
окремий предмет, а й використовується 
як засіб вивчення інших предметів. 

Однією з актуальних проблем упро-
вадження білінгвізму в навчально-ви-
ховний процес є знання жестової мови 
самими педагогами, які переймаються 
проблемою нечуючих дітей, не тільки 
спеціальної школи, а й школи з інклюзив-
ним методом навчання. Учитель, вихо-
ватель, навіть технічні робітники школи 
повинні знати жестову мову. Педагоги 
повинні знати лінгвістичні особливості 
розмовної та літературної жестових 
мов, їхні граматичні закономірності. На 
думку Л. Виготського, сурдопедагог, який 
зневажає жестову мову, викреслює зі 
свого кола саму дитину, її життя, діяль-
ність, проблеми, потребу у спілкуванні. 
Учитель, який добре знає навчальний 
предмет, який у загальноосвітній школі 
має високі показники, авторитет серед 
учнів, у школі, де навчаються нечуючі 
діти, не викликав би в них жодного інтер-
есу. Учитель, який не знає або погано 
знає жестову мову, не може навчити, 
пояснити, розповісти, тобто неспромож-
ний забезпечити доступного осмислення 
знань, оволодіння умінь і навичок дітьми 
з вадами слуху. Уроки таких учителів не 
досягають мети, нецікаві, з дітьми такі 
вчителі не мають позитивного контакту. 
Основні спеціальні принципи дидактики 
не реалізуються таким педагогом. Не-
знання психофізичних особливостей 
глухих учнів, а головне − незнання 
їхньої рідної мови − не дасть жодних 
результатів у навчанні та вихованні дітей 
з вадами слуху, а може ще й зашкодити 
не тільки навчально-виховному процесу, 
а й особисто дитині. Стійкий інтерес 
спостерігається на уроках тих учителів, 
які в доступній формі застосовують 
комплексне використання словесного 
мовлення, жестової мови, слухозорового 
сприймання мови як рівноправних за-
собів навчання, створюючи позитивний 
настрій шляхом взаєморозуміння між 
учителем, учнями і темою розмови. Без-
перечно, важливим у когнітивному роз-
витку й формуванні мовлення є знання 
жестової мови не тільки педагогом, а й 
батьками, діти яких навчаються в спеці-
альній школі. Не сприймаючи того, що 
їхня дитина − з особливими потребами, 
вони не дозволяють користуватися їй не 
тільки жестовою мовою, а й дактильною 
абеткою, віддають її вчитися в звичайні 

школи, що призводить до дезадаптації 
нечуючої дитини в суспільстві. 

Тому, обов’язковою складовою у за-
провадженні двомовного навчання має 
стати робота з батьками учнів, громад-
ськими організаціями тощо, спрямована 
на роз’яснення соціальної потреби в та-
кій моделі навчання, її переваг, особливо 
у створенні передумов для подальшої 
соціалізації учнів та випускників з по-
рушенням слуху. 

Окрім обов’язкового володіння ЖМ, 
практика білінгвального навчання перед-
бачає участь у навчально-педагогічному 
процесі нечуючих учителів – носіїв жес-
тової мови. Саме глухі вчителі є соціаль-
ними моделями для нечуючих учнів, вза-
ємодіючи з ними і чуючими вчителями, 
зможуть організувати навчання жестової 
мови для батьків, технічного персоналу, 
та допоможуть удосконалювати навички 
ЖМ колегам-сурдопедагогам. Науковою 
основою активного використання жесто-
вої мови є сучасні докази вчених про те, 
що: жестова мова як багатий, складний 
та унікальний засіб комунікації і з точки 
зору лінгвістики має всі компоненти мови 
як повноцінної знакової комунікативної 
системи.

Важливо відмітити, що посилена увага 
до проблем вивчення і використання 
УЖМ в нашій країні дала поштовх до 
розробки нових матеріалів: 

- український тематичний відео-
словник жестової мови, розроблений 
Н. Іванюшевою та Є. Зуєвою. Налічує 
1800 жестів, які подані тематично, і 
вважається базовим словником щодо 
оволодіння рідною мовою нечуючих; 

- навчальний посібник „Від „А” до „Я” з 
дактилології та жестової мови для дітей 
шкіл глухих та слабочуючих, розрахова-
ний на батьків, студентів педагогічних 
вишів за спеціальністю „сурдопедаго-
гіка” (автори Н. Козачек, К. Васильєва) 
− Харківський державний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди; 

- навчальна програма з УЖМ для дітей 
глухих та для дітей зі зниженим слухом, 
укладена Адамюк Н.Б. 

Безумовно, названі матеріали на 
сьогодні є важливими, втім проблему в 
цілому має вирішувати об’єднання на-
уковців, сурдопедагогів, перекладачів. 
Йдеться про: 

- організацію вивчення культурної жес-
тової мови сурдопедагогами, студентами 
педагогічних вишів, батьками нечуючих 
дітей (з використанням досвіду освітян 
та українського товариства глухих, яке 
впродовж 40 років здійснює курсове 
навчання перекладачів жестової мови); 

- досконале лінгвістичне вивчення 
особливостей УЖМ як першої мови не-
чуючих; 

- видання підручників жестової мови, 
використовуючи сучасні інформаційні 
технології. 

Слід зазначити, що в спеціальній осві-
ті України існують непоодинокі факти, 
коли глухі і слабочуючі діти знаходяться 
на індивідуальній формі навчання вдо-
ма, що вкрай негативно в подальшому 
позначається на результативності їхньої 
реабілітації. Спираючись на дані дослі-
джень провідних учених-сурдопедагогів, 
індивідуальна форма навчання (вдома) 
глухих і слабочуючих дітей можлива 
лише у випадках наявності додаткової 
вади (окрім ЗПР і легкої розумової від-
сталості). Зокрема, індивідуальній формі 
навчання (вдома) підлягають діти з по-
рушенням слуху, у яких додатково ще є: 
або складна форма ДЦП, або епілепсія, 
або шизофренія, або глибокий рівень 
розумової відсталості, або суттєве по-
рушення поведінки (наприклад, із суїци-
дальним синдромом) та ін.

(Продовження на стор. 8)
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На сучасному етапі актуальною є про-
блема інтегрованого навчання дітей з 
вадами слуху.

Питання інтеграції дітей з вадами слуху 
не нове і у вітчизняній спеціальній пе-
дагогіці. Видатний вчений-сурдопедагог 
Ф.Ф. Рау також приділяв належну увагу про-
блемі успішної адаптації глухих та інтеграції 
їх у суспільство. Він вважав, що саме від 
рівня розвитку усного мовлення і залежить 
успіх включення осіб зі стійкими вадами 
слуху в чуюче суспільство. 

Видатний сурдопедагог звертав увагу на 
умови успішної інтеграції − ранній початок 
корекційного навчання, розвиток мовлення 
в поєднанні з різними видами діяльності, 
інтенсивне застосування звукопідсилюючої 
апаратури, використання компенсаторних 
можливостей організму, використання 
різних видів словесного мовлення − усно-
го, писемного, дактильного і жестового. 
(В.І. Лубовський, „Дефектология”, 1991 р.). 
Ці ідеї є актуальними і сьогодні, бо вважа-
ються основними засадами повноцінної ін-
теграції дітей з вадами слуху в навколишнє 
середовище.

В Україні інтегроване навчання учнів 
з вадами слуху ще не набуло значного 
поширення. Воно потребує комплексного 
експериментального дослідження з метою 
з’ясування можливостей та необхідних умов 
для раціональної організації такого навчан-
ня і забезпечення максимального рівня роз-
витку учнів з вадами слуху. Думається, що 
на сучасному етапі необхідно в першу чергу 
удосконалювати існуючу державну систему 
спеціальної освіти за рахунок введення 
інновацій на рівні варіативності форм орга-
нізації, методів і засобів навчання. І лише 
паралельно з цим слід визначати показники 
для інтеграції, тобто для створення нової 
системи освіти осіб з вадами слуху.

Одна з основних проблем інтеграції − це 
стан здоров’я дітей. На жаль, сьогодні мало 
зважають на його погіршення до критичного 
рівня (крім глухоти, діти мають по 2-3 пато-
логії). Тих, що мають тільки порушення слу-
ху і збережений інтелект, − не більше 10 %.

До того ж, дитина з порушенням слуху 
потребує допомоги у побудові стосунків 
з педагогами, однолітками, виборі свого 
шляху у житті. У цьому їй мають допомогти, 
насамперед, дорослі − батьки й педагоги, 
які, готуючи дитину до школи, надають їй 
різноманітну підтримку в адаптації до но-
вого середовища. Для цього вони повинні 
володіти жестовою мовою, що має велике 
значення для формування особистості 
нечуючої дитини. Тільки в разі вільного 
безперешкодного спілкування з дитиною 
педагог матиме можливість не тільки ре-
алізувати навчально-виховні завдання, а 
й регулювати норми поведінки та стиль 
спілкування дітей. 

На ранньому етапі втрати слуху дефект 
може бути скоригований психологічними за-
собами своєчасної корекції. У цьому мають 

надавати допомогу психологи, соціальні 
педагоги з роботи з дітьми-інвалідами в 
спеціальних закладах. Введення цих посад 
є дуже ефективним. Психологи спецшкіл 
займаються обґрунтуванням педагогічних 
програм, перевіряють готовність дітей до 
навчання і рівень їхнього психологічного 
розвитку. 

Найефективніше ця робота проходить 
через запровадження у навчальний процес 
двох мов − жестової і словесної.

Потрібно рішуче вже сьогодні ставити 
питання, що педагоги спецшкіл для дітей з 
порушеннями слуху повинні володіти жес-
товою мовою.

Сказане вище аж ніяк не применшує тієї 
ролі, яка належить вивченню словесної 
мови, але в сучасних умовах, коли діти 
мають комбіновані порушення здоров’я і 
важко сприймають навчальний матеріал, 
потрібно застосовувати двомовне навчання, 
у якому використовується жестова мова, 
усне і писемне мовлення − це є найбільш 
важливою складовою досягнення позитив-
ного результату у навчанні. 

Практичне здійснення ідеї навчання дітей 
з особливостями психофізичного розвитку 
в інтегрованому середовищі вимагає ціле-
спрямованої підготовки у вищих навчальних 
закладах спеціалістів різного профілю, у 
тому числі психологів, логопедів, сурдопе-
рекладачів, асистентів-вчителів.

У сучасних умовах, коли впроваджено 
багато змін у навчальний процес, перехід від 
традиційного навчання дітей з вадами слуху 
повинен носити не масовий характер, а як 
окремі випадки для дітей з індивідуальними 
особливостями психофізичного розвитку, 
які не тільки дозволяють організувати інно-
ваційні соціальні послуги, а й передбачити 
майбутні наслідки. І все це за умов повного 
матеріального забезпечення та забезпечен-
ня дефектологами, перекладачами тощо.

Як свідчить досвід, у загальноосвітніх 
закладах не створено відповідної бази для 
корекційного блоку, який є невід’ємною 
складовою спеціальної освіти. Це стримує 
реалізацію принципу корекції порушень 
психічного розвитку (мовлення, мислення, 
уяви, сприймання, психомоторики тощо) 
у ранньому віці, не сприяє запобіганню 
подальших відхилень у психічному, осо-
бистісному розвитку, формуванні провідних 
психічних функцій, спричиняє виникнення 
вторинної інтелектуальної недостатності. 

Для успішного навчання нечуючих учнів 
у масових школах потрібні спеціальне 
обладнання класів звукопідсилюючою 
апаратурою колективного користування, 
індивідуальне слухопротезування учнів, 
сурдотехнічні засоби навчання, спеціальний 
кабінет з розвитку слухового сприймання та 
формування вимови, спеціальна підготовка 
педагогів. На особливу увагу заслуговують 
пізнооглухлі діти. Вони можуть залишатися 
в загальноосвітньому закладі за умови якіс-
ного бінарного слухопротезування, викорис-
тання залишків слуху та цілеспрямованої 
корекційної роботи зі збереження словес-

ного мовлення, навчання читання з губ, 
індивідуального підходу до них педагогів.

Інклюзивне навчання для дітей з вадами 
слуху повинно мати дуже обміркований і 
виважений характер. Необхідно при при-
йнятті рішення покладатися не лише на 
бажання замовника − батьків, які не є 
фахівцями, виважено вивчити особистість 
дитини у всіх аспектах і приймати рішення 
про можливість використання цієї форми 
навчання з урахуванням тих факторів, які 
в майбутньому можуть виникнути. Такими 
факторами є те, що дитина, яка втратила 
слух, у більшості випадків продовжує його 
втрачати. Це може спричинити важкі на-
слідки, особливо, якщо вона не оволоділа 
вчасно міміко-жестовою мовою.

Дитина після закінчення школи обме-
жується у виборі професії через стан слуху. 
Водночас її однокласники спроможні отри-
мати будь-яку освіту і професію. Це дуже 
негативно відзначиться на її самооцінці. 
Зовсім по-іншому відчувають себе діти, які 
навчались у спеціальному закладі. Коли 
вони отримують вищу освіту, то почувають-
ся переможцями над собою і своєю вадою.

Отже, провідною ідеєю сучасної освіти 
є орієнтація на ефективне впровадження 
білінгвістичного методу в навчання дітей з 
вадами слуху, здатного здійснювати ефек-
тивний вплив на цілеспрямований розвиток 
психічних процесів, забезпечити опану-
вання нечуючою дитиною необхідної суми 
знань, умінь та навичок в умовах навчально-
виховного процесу. Метод білінгвістичного 
навчання охоплює рівнозначно як жестову, 
так і словесну мови, які є рівноправними за-
собами навчально-виховного процесу, здо-
буття глухою дитиною повноцінної освіти. 

Включення жестової мови в систему 
засобів педагогічного процесу − важлива 
зміна ідеології навчання і виховання глухих; 
вироблення складного диференційованого 
підходу до мовленнєвого розвитку і вихо-
вання кожної дитини. 

Результати жестового спілкування з 
чуючими дітьми свідчать про більш швид-
ше та менш стресове оволодіння дітьми 
словесною мовою, більш гармонійний осо-
бистісний розвиток, сформованих значно 
раніше комунікативних навичках.

Важливим завданням на сучасному етапі 
є вдосконалення існуючої системи освіти, 
забезпечення її гнучкості та прогностичності 
і створення належних умов для підвищення 
освітнього рівня глухих і слабочуючих в 
Україні.

Зведення мостів між жестовою мовою, 
писемною й усною формами словесної 
мови, з використанням сучасних мульти-
медійних засобів та телекомунікаційних 
систем, є запорукою до підвищення рівня 
грамотності глухих дітей і створення умов 
для їхньої подальшої самореалізації у житті.

Оксана Гаяш,
к.п.н., методист кабінету

дошкільної, початкової
та інклюзивної освіти ЗІППО

Прийшла весна, а з нею – тепла по-
года. Відтак люди масово почали 
прибирати садибні ділянки, угіддя, 

спалювати суху минулорічну траву, влашто-
вувати пікніки на природі. При цьому існує 
ризик виникнення пожеж в екосистемах. 
Зазвичай до лиха призводить людська 
недбалість і недотримання елементарних 
правил протипожежної безпеки. Запалю-
ючи багаття під час відпочинку в лісі чи 
спалюючи минулорічну суху рослинність 
у себе на городі, громадяни не замислю-
ються над тим, що своєю поведінкою вони 
здатні спричинити масштабну пожежу.

Під час загорання сухої трави полум’я 
може перекинутися на житлові будинки 
та інші споруди, завдавши при цьому зна-
чних матеріальних збитків. Разом із тим, 
такі пожежі завдають непоправної шкоди 
довкіллю, знищуючи родючий шар ґрунту. 

Страждають у подібних ситуаціях і люди, 
бо змушені вдихати токсичний дим, що 
містить сполуки свинцю, ртуті та інших 
важких металів.

Осередком потенційної пожежі можуть 
стати й ліси, куди з приходом весни закар-
патці прямують на пікнік. За статистикою, 
найбільше пожеж у лісових масивах вини-
кає в суботу, неділю й понеділок (до 40% 
загорань). Вогонь може знищити величезні 
площі лісу, рослинність, середовище існу-
вання птахів і звірів. Унаслідок природних 
пожеж змінюється клімат, пересихають рус-
ла річок, порушується екологічний баланс.

Рятувальники закликають людей до-
тримуватися правил пожежної безпеки й не 
допускати загорань в екосистемах. У лісах 
і парках багаття слід розкладати тільки 
на спеціально відведених ділянках, ні в 
якому разі не залишати його без нагляду 

й обов’язково гасити. Якщо ви розпалюєте 
вогнище у себе на подвір’ї, робити це треба 
у безвітряну погоду на відстані мінімум 15 
м від будівель і споруд.

Нагадаємо і про те, що відповідно до 
статті 77-1 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення, випалювання 
стерні, пасовищ, ділянок зі степовою, 
водно-болотною та іншою природною рос-
линністю, а також опалого листя у парках, 
інших зелених насадженнях та газонах у 
населених пунктах без дозволу органів 
державного контролю у галузі охорони на-
вколишнього середовища або порушення 
умов такого дозволу – тягне за собою адмі-
ністративну відповідальність. Порушникові 
загрожує накладення штрафу на громадян 
від десяти до двадцяти неоподатковуваних 
мінімумів (170–340 грн.) і на посадових 
осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян 
(850–1190 грн.).

ПОЖЕЖІ  В  ЕКОСИСТЕМАХ  ЧИ  ЛЮДСЬКА  НЕДБАЛІСТЬ?

Фахівці цивільного захисту рекомендують…


