
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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У місті Берегово розпочав роботу 
триденний Всеукраїнський на-
вчально-методичний семінар 

методистів іноземних мов обласних 
(міських) інститутів післядипломної 
педагогічної освіти „Іноземна мова як 
життєве вміння”.

Тетяна Палько, директор Закар-
патського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, привітала гостей 
та учасників заходу, побажала не 
лише гарно та плідно попрацювати, 
а й зануритисяу крас у місцевості, 
поблукати старовинними замками 
та відчути місцевий колорит. Тетяна 
Василівна наголосила, що одним із 
важливих напрямів роботи інституту 
у сфері іншомовної освіти є співпраця 
з британськими видавництвами. Май-
стер-класи та воркшопи від методис-
тів видавництв OxfordUniversityPress, 
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 
PearsonEducationLongman, що регу-
лярно організовуються для вчителів 
області, мають практичне спряму-
вання, сприяють упровадженню 
новітніх освітніх та екзаменаційних 
технологій на уроках англійської 
мови. Разом з Екзаменаційним де-
партаментом Кембриджського уні-
верситету спільно з видавництвом 
Кембриджського університету та офі-
ційним дистриб’ютором видавництва 
компанією „Лінгвіст” у рамках запла-
нованих тренінгів у ЗІППО пройшла 
зустріч з Майклом Керіер – директо-
ром з питань стратегічного партнер-
ства Екзаменаційного департаменту 
Кембриджського університету, який 
розглянув сучасні тенденції у навчан-

ні та оцінюванні англійської мови та 
детально зупинився на міжнародних 
кваліфікаціях учителів та учнів.

Привітала учасників на щирій  
Закарпатській землі та наголосила 
на особливостях змісту та шляхах 
реформування іншомовної освіти 
в Україні Коваленко О.Я., головний 
спеціаліст департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Мініс-
терства освіти і науки України.

Редько В.Г., завідувач відділу 
навчання іноземних мов Інституту 
педагогіки Національної академії 
педагогічних наук України, розпо-
вів про компетентнісно орієнтоване 
навчання іноземних мов у сучасній 
загальноосвітній школі, стан, виклики, 
перспективи.

Консультант Екзаменаційного 
департаменту Кембриджського уні-
верситету в Україні – Сіжук Дарина, 
вела мову про нову українську школу, 
завдання, концепції і виклики для вчи-
теля іноземної мови та використання 
компетентнісного підходу в оцінюван-
ні навчальних досягнень учнів.

Іваніщева В.О., менеджер проектів 
(англійська мова), Британська Рада 
в Україні, розповіла про показники 
фахової майстерності учителів іно-
земної мови.

Виступ Шаленко О.П. – секретаря 
українського відділення міжнародної 

асоціації учителів англійської мови 
як іноземної, наголошувавна особли-
востях проведення Всеукраїнського 
конкурсу „Учитель Року – 2016”. 

Другий день для учасників заходу 
розпочався з переїзду до Берегівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 5 з поглибленим вивченням ан-
глійської мови Берегівської міської 

ради Закарпатської області. Адміні-
страція закладу радо зустріла гостей 
та презентувала основні напрями 
своєї діяльності. Учасники семінару 
відвідали пам’ятник Т.Г. Шевченку 
на території школи, відкриття якого 
було приурочено 25-й річниці Неза-
лежності України.

Віолетта Македон, учитель Бе-
регівської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з погли-
бленим вивченням англійської мови, 
переможець ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу „Учитель року – 2016”, 
підготувала відкритий урок з англій-
ської мови для учасників семінару. 
Перед уроком Олександр Шаленко, 
секретар Українського відділення 
Міжнародної асоціації учителів ан-
глійської мови як іноземної, провів 
настановчу нараду з педагогами, які 
були присутні на уроці, та ознайомив 

із картою спостережень, яка викорис-
товувалася під час аналізу уроку. Крім 
цього, Олександр Павлович провів 
своєрідний тренінг з педагогами, ви-
користовуючи тематичні завдання та 
анкети спостережень, та розповів про 
рамку безперервного фахового роз-
витку вчителів іноземної мови.

Урок учитель провела на високому 
рівні. Під час рефлексії над уроком 
присутні оцінили його як новий укра-
їнський урок нової української школи 
нового українського вчителя. 

Робота учасників семінару про-
довжилася у секціях з англійської, 
німецької та французької мов. У ро-
боті секцій взяли участь методисти 
різних компаній, представництв та 
видавництв, які ознайомили присут-
ніх з новітніми он-лайн ресурсами, 
стандартами та методами навчання, 
застосуванням їх у роботі. В окремій 
секції працювали Оксана Коваленко, 
головний спеціаліст департаменту 
загальної середньої та дошкільної 
освіти Міністерства освіти і науки 
України, з методистами з іноземних 
мов районних/міських відділів/управ-
лінь освіти. 

Робота Всеукраїнського навчаль-
но-методичного семінару завершила-
ся круглим столом та обговоренням 
стратегій Міністерства освіти і науки 
України щодо розвитку іншомовної 
освіти. Також увагу присутніх закцен-
товано на методичних рекомендаці-
ях щодо навчання іноземних мов у 
початковій школі та розробці рамки 
безперервного фахового розвитку 
вчителів іноземної мови.

ІНОЗЕМНА  МОВА  ЯК  ЖИТТЄВЕ  ВМІННЯ

Швидко проминуло літо, забираючи залишки спекотних днів та чарівних дитячих митей забуття, 
незаповнених годинами навчання. 

Дзвінок, що лунає у школах, кличе за парти численну учнівську громаду. Малеча зі щирими 
оченятами, де горять вогники цікавості та захоплення, переповнена емоціями, вперше переступить поріг 
рідної школи. Їм відкриється тривала подорож, яка поведе їх у казкову далечінь, доводитиме математичні 
теореми, захоплюватиме історичним минулим, малюватиме живописні пейзажі, наспівуватиме українських 
пісень, ознайомлюватиме з географічними околицями.

Турботливі наставники-учителі оберігають найцінніший скарб України – дітей. Лише фахова майстерність, 
уміння, знання, турбота, наполегливість, самобутність, креативність допоможуть їм виховати молоде по-
коління українських інтелектуалів, які розбудовуватимуть незалежну та вільну державу.

Шановне педагогічне товариство Закарпатського краю! Мирного неба, розуміння та наснаги, творчих 
злетів та здобутків у новому навчальному році!

Із  Днем  знань!



У Закарпатському ІППО нещодавно від-
булася обласна науково-практична 
конференція „Велет духу: постать Іва-

на Франка в культурно-освітньому просторі 
України”, присвячена 160-й річниці від дня 
народження Каменяра.

Відкриваючи захід, заступник директора 
з науково-дослідної роботи та міжнародної 
діяльності ЗІППО, к.іст.н. Михайло Басараб 
відмітив велич Івана Франка в культурному 
просторі України, відзначив вплив Каменяра 
на формування світоглядних орієнтирів укра-
їнського суспільства в історичному минулому 
та сьогоденні. 

Завідувачем кафедри педагогіки та пси-
хології, к.п.н., доц. Лідія Ходанич висвітлено 
педагогічні погляди Івана Франка на тлі ре-
форм сучасної освіти в Україні, відзначено, 
зокрема, актуальність ідей Івана Франка 
щодо реформ в освіті, розвитку патріотичного 
та морально-етичного виховання. 

Доцент кафедри суспільно-гуманітарної 

та етико-естетичної освіти, 
к.п.н. Петро Ходанич окрес-
лив постать Івана Франка 
в контексті літературного 
краєзнавства. Особливий 
інтерес викликали відеоря-
ди з демонстрацією архітек-
турних та монументальних 
пам’яток західної України, 
пов’язаних з іменем пись-
менника. 

Методист кабінету мето-
дики викладання суспіль-
но-гуманітарних дисциплін 
Оксана Опачко ознайомила 
присутніх з маловідомими 
сторінками сім’ї Івана Фран-
ка, зокрема з постаттю Оль-
ги –  дружини письменника.

Методист кабінету координаційно-мето-
дичної діяльності Марія Жабляк всебічно 
висвітлила пісенну творчість поета. У вико-
нанні слухачів курсів 
ЗІППО – учителів 
музики прозвучали 
відомі твори автора. 

Учителі україн-
ської мови та літе-
ратури виступили 
з цікавими повідо-
мленнями, проде-
монстрували яскраві 
відеоряди, стосовно 
життя та постаті Ка-
меняра. Так, учитель 
Баркасівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Зайцева Д. 
І., а також Велятин-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Горват С. І. розкрили 

тему „Вишиванка як маркер національної 
ідентичності в родині Івана Франка”, а вчи-
тель Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Чобаня 
Т. Л. цікаво розповіла про малодосліджені 
біографічні факти з життя письменника, про 
його твори в постановках на сцені в Україні 
та Росії, глядачем яких їй довелось бути 
цьогоріч. 

Цікавими були також виступи вчителя Та-
расівської ЗОШ І-ІІІ ст. Кус М. В., Підгірянської 
ЗОШ І-ІІ ст. Щоки Г. І. про маловідомі факти з 
життя українського генія.

Завершилася конференція круглим сто-
лом, де вчителі ділились власним досвідом 
викладання франкіани в школі, а також екс-
курсією до літературного музею Закарпат-
ської організації Національної спілки пись-
менників України.

У рішеннях, прийнятих конференцією, на-
голошено на важливості використання мате-
ріалів, пов’язаних з постаттю І. Франка в на-
вчально-виховному процесі сучасної школи. 
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МИР – це слово, яке сьогодні стало найактуальнішим у свідо-
мості українців.  

Неоголошена війна змінила життя мільйонів громадян, 
зруйнувала міста та села, вигнавши із власних осель та змусивши 
стати переселенцями тисячі наших співвітчизників. Ще донедавна 
наші діти про війну знали з голубих екранів та книг, а сьогодні – це 
страшні реалії. 

21 вересня на пл. Театральній м. Ужгорода відбулася флешмоб-
акція в рамках Всеукраїнської освітньої кампанії „Голуб миру”, при-
свяченої Міжнародному дню миру. В акції взяли участь працівники та 
слухачі курсів Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, представники Карпатського університету ім. Августина Воло-
шина, Української Богословської Академії Карпатського університету, 
духовенство Карпатської єпархії УАПЦ і виконали три твори: «Мо-
литва за Україну» (сл. О. Кониського, муз. О. Кошиця), „Ой, у лузі 
червона калина”, „Україна” (сл. та муз. Т. Петриненка).

Учасники, які приєдналися до акції, внесли і свою маленьку частку 
у перемогу та відродження України. Навчаючи та виховуючи молоде 
покоління, освітяни змалечку прищеплюють любов до своєї країни, 
виховують почуття патріотизму та повагу до славних традицій пра-
щурів.

Перехожі отримували листівки з молитвою та піснями та приєд-
нувалися до акції.

Мирного неба вам, поважні краяни Закарпаття!

ВСЕУКРАЇНСЬКА  АКЦІЯ  „ГОЛУБ  МИРУ”

Викладання  прав  людини  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах
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Іван Франко своїм словом викрис-
талізовував цілого чоловіка, який 
усвідомлюватиме: лиш боротись 

– значить жить… Це праця і важка, й 
велична, на неї спроможні лише генії.

 27 серпня 2016 року виповнилося 
160 років від дня народження велико-
го сина України, її духовного пророка, 
титана думки і праці – Івана Яковича 
Франка (1856-1916). Цю дату внесено 
до міжнародного переліку річниць та 
історичних подій, які відзначаютьс  я 
світом за участю ЮНЕСКО. 

Днями у конференц-залі РМК (за-
відувач О.М. Пригара) зібрались вчи-
телі української мови та літератури 
Хустського району, щоб поклонитися 
великому синові українського народу 
та взяти участь у конференції, при-
свяченій 160-річчю від дня народження 
І. Франка. 

Розпочала конференцію голова 
РМО вчителів української мови та 
літератури М.І. Гайович доповіддю 
„Апостол духу і праці”, в якій зазначи-
ла, що людство знає чимало чесних, 
самовідданих борців, які принесли 
на вівтар вітчизни пориви молодості, 
ідейні переконання зрілості, зрештою, 
все своє життя. Серед них – Іван Яко-
вич Франко, незрівнянний за своєю 
багатогранністю й могутнім інтелектом 
навіть серед найбільших умів людства, 
автор майже шести тисяч художніх і 
публіцистичних творів, наукових до-
сліджень. Великий письменник і поет, 
драматург, критик і дослідник літера-
тури, історик і філософ, фольклорист 
і етнограф, мовознавець і мистецтвоз-
навець, соціолог і економіст, він був 
першим публіцистом, журналістом, 
видавцем, одним із провідних діячів 
українського політичного життя остан-

ньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. 
Г.М. Шимон, учитель Крайниківської 

ЗОШ I-ІII ступенів, підготувала зміс-
товну презентацію „Світи Франка”, яка 
ще раз переконала всіх, що І. Франко 
насамперед був геніальним митцем, 

твори якого і через півтора століття 
хвилюють і захоплюють.

Учитель Нижньобистрівської ЗОШ 
I-III ступенів ім. В. Вовчка А.Ю. Попо-
вич у доповіді „Мойсей” зазначила, що 
з великим піднесенням зустрів Каме-
няр революційні події 1905 року: „Схід 
Європи, а в тім комплексі також наша 
Україна, переживає тепер весняну 
добу, коли тріскає крига абсолютизму 
та деспотизму”.

На хвилі піднесення він створює по-
ему „Мойсей”, в якій по-філософськи 
осмислює проблему вождя і народу, 
животрепетну для України. „Сильна, 
уперта натура, яка цілою вийшла з 
житейського бою, – писав про зустріч 
з Іваном Франком у 1905 році М. Коцю-
бинський. – В своїй убогій хаті сидів він 
за столом босий і плів рибацькі сіті, як 
бідний апостол. Плів сіті й писав поему 
„Мойсей”. Не знаю, чи попалася риба 
у його сіті, але душу мою він полонив 
своєю поемою”.

М.І. Бабич, учитель Сокирницької 
ЗОШ I-III ст., поділилась своїм науко-
вим дослідженням „Франко у Криво-
рівні”. Село, де, за словами письмен-
ника, „менше шуму, грому, біганини, 
яке напувало душу спокоєм, тихою 
красою», сподобалося Франкові, і він 
проводив тут свій літній відпочинок. 

Учитель виготовила фотоальбом зі 
світлинами музею.

Коротке ознайомлення з маловідо-
мими віхами творчості Франка пере-
пліталося зі спогадами вчителів О. В. 
Русанюк, учителя Нижньоселищен-
ської ЗОШ I-III ст., та М. С. Турбінської, 
учителя Кічерельської ЗОШ I-II ст., які 
побували на батьківщині Каменяра і 
відчули обстановку, в якій жив Франко, 
про що оформили фотоальбом

Про музичний світ І. Франка сказала 
вчитель української мови та літератури 
Заломської ЗОШ І-ІІ ст. С. І.  Чопей, яка 
звернула увагу на те, що багатющий 
матеріал дає його пісенна творчість. 
Музика увійшла в життя Івана Фран-
ка через народну пісню: саме вона 
вперше відкрила йому світ мистецтва, 
повела дорогою поетичних пошуків і 
звершень. Він народився в щедрому 
пісенному краї, де народні мелодії зву-
чали скрізь – на полі, вдома й на вули-
ці, під час праці та в години відпочинку. 

Народна пісня була вірною супутницею 
письменника від дитинства до останніх 
років життя. З нею щільно сплелися 
його творчі шляхи, вона слугувала 
джерелом натхнення і духовної роз-
ради. Іван Франко сприймав фольклор 
як невід’ємну частину духовного життя 
людей. Пісенне багатство України поет 
вважав важливим доказом невмиру-
щості народу, його сили, величі, краси. 

Власні роботи, вишиті своїми рука-
ми, продемонстрували талановиті вчи-
телі: М.В. Гайович (Стеблівська ЗОШ 
I-III ст.) „Вишитий портрет зі словами 
І. Франка” та С.С. Тегза (Горінчівська 

ЗОШ I-III ст.) „Вишитий рушник”.
Особливо здивувала всіх робота 

колективу Вишківської ЗОШ I-III ст. 
№2, які показали переклад угорською 
мовою І. Франка „Захар Беркут”. Це ще 
раз доводить, що популярність поета 
невичерпна.

Н.М. Подолей, методист РМК, по-
відомила, що Іванові Франку належить 
ініціатива ширшого вживання в Гали-
чині назви „українці” замість „русини” 
– так традиційно називали себе корінні 
галичани. В „Одвертому листі до га-
лицької української молодежі” (1905) 
Франко писав: „Ми мусимо навчитися 
чути себе українцями – не галицьки-
ми, не буковинськими, а українцями 
без соціальних кордонів…”. Зараз у 
Львівських школах введено предмет 
„Франкознавство”.

Також наголосила на тому, що Фран-
ко на сьогодні є єдиним українським 
поетом, який номінувався на здобуття 
Нобелівської премії з літератури.

Підбиваючи підсумки конференції 
всі, безсумнівно, зрозуміли: Франко 
– постать минулого, теперішнього і 
майбутнього. Кожен читач починає 
своє пізнання Франкової геніальності 
з його казок для дітей, продовжує 
поезіями – відлунням душевних по-
трясінь, оповіданнями, повістями й 
романами, драматичними творами… 
І те пізнання ніколи не доходить краю, 
бо ж з вершин і низин, з глибин і висот, 
з безмежних полів і гірських пасем, з іс-
торичних зламів давнини та очевидних 
соціальних перетворень... 

М. Гайович,
член творчої групи 

вчителів української мови та 
літератури,

Хустський р-н

АПОСТОЛ  ДУХУ  І  ПРАЦІ

22-23 вересня в Черкасах проходив VIII Між-
народний фестиваль педагогічних інновацій, який 
зібрав кращий досвід освітян з Білорусі, Грузії, Ка-
захстану, Литви, Молдови, Польщі та 22 областей 
України. Для участі у заочній частині фестивалю 
надійшло 286 робіт. Всього, відповідно до рішення 
журі Фестивалю, переможцями визначено 105 
учасників, які представили найкращі роботи, що 
презентують результати досліджень сучасного 
змісту освіти, авторські методики, технології, 
інноваційні методи та форми роботи, моделі на-
вчального та виховного процесів, управлінської 
діяльності. 

Зміст і тематика, представлених на фестиваль 
творчих доробків, засвідчили, що інноваційний 
пошук педагогів пов’язаний з актуальними пи-
таннями навчально-виховної та управлінської 
діяльності, а також - з підвищенням професійної 
майстерності педагогічних працівників. 

Дипломи переможцям вручали в. о. директора 

ДНУ „Інститут модернізації змісту освіти” Юрій 
Завалевський та директор Інституту проблем ви-
ховання Національної академії педагогічних наук 
України Іван Бех. 

 У ході фестивалю відбулися обговорення про-
екту Положення про загальноосвітній навчальний 
заклад „Авторська школа”. 

Для учасників фестивалю відбулися науково-
методичні студії „Лялькотехніка в моральному 
вихованні дошкільників”, „Життєзнавство в су-
часній школі: від теорії до практики”, „Електронна 
наочність для початкової школи” та майстер-класи 
„Технологія зцілювальних дотиків”,  „Методика 
компетентнісного навчання на засадах музикоте-
рапевтичної педагогіки Піснезнайка”.

До числа переможців потрапила Марія Кірик, 
методист кабінету дошкільної, початкової та 
інклюзивної освіти Закарпатського ІППО. Вона 
презентувала доробку „Інтеграція змісту освіти 
– виклик часу”.

МІЖНАРОДНИЙ  ФЕСТИВАЛЬ  ПЕДАГОГІЧНИХ  ІННОВАЦІЙ 
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Днями кафедра сус-
пільно-гуманітарних 
та етико-естетичних 

дисциплін Закарпатського 
інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти провела ХІІ 
обласний науково-методич-
ний семінар „Християнська 
етика: досвід, проблеми, 

перспективи”. У його робо-
ті взяли участь: науково-
педагогічні та педагогічні 
працівники Закарпатського 
інституту післядипломної 
педагогічної освіти, Інститу-
ту еколого-релігійних студій 
ДВНЗ „Ужгородський на-
ціональний університет” 
Карпатського університету, 
працівники Центру націо-
нальних меншин обласної 
державної адміністрації, 
учителі християнської етики, 
учителі музичного мисте-
цтва, педагоги-організато-
ри, практичні психологи, 
духовенство області, митці, 
працівники Закарпатського 
краєзнавчого музею імені 
Теодора Легоцького.

Семінар розпочав свою 
роботу з молитвою „Отче 
наш” (М. Леонтович), яку 
виконали вчителі музичного 
мистецтва Закарпатської 
області. 

Цьогоріч він проводився 
на базі Центру національних 
меншин обласної державної 
адміністрації, а його роботу 
модерувала Марія Баянов-
ська, завідувач кафедри 
суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти ЗІП-
ПО, канд. пед. наук, доктор 
філософії, доцент, член-
кореспондент Міжнарод-
ної Академії богословських 
наук, котра у вступному сло-
ві наголосила на його меті і 
завданнях на 2016/2017 н.р., 
а також на тому, що семінар 
проводиться 15 вересня – 
у день Міжнародного дня 
демократії та напередодні 
Дня миру, який покликаний в 
умовах сьогодення змусити 
кожного не тільки задумати-
ся про мир, а й зробити ре-
альні кроки заради нього та 
Різдва Пресвятої Богородиці 
– першого християнського 
свята після індикту. 

Зазначимо, що цим семі-
наром кафедра суспільно-
гуманітарної та етико-есте-

тичної освіти спільно з кабі-
нетом методики викладання 
суспільно-гуманітарних та 
художньо-естетичних дис-
циплін ЗІППО розпочала 

відзначення 75-річчя тра-
гічних подій Бабиного Яру 
і Бабиних Ярів в Україні та 
інших подій Голокосту.

Привітали учасників се-
мінару Антон Салай, на-
чальник відділу національ-
ностей та релігій обласної 

державної адміністрації, 
Тетяна Палько, директор 
Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти, канд. психол. наук, 
Марія Гаврилешко, директор 
Центру національних мен-
шин Закарпаття обласної 
державної адміністрації, ко-
трі наголосили на вагомості 
проблематики семінару в 
сучасних умовах.

Квінтесенцією семінару 
стала проблема трансфор-
мації освіти, вибору ціннос-
тей та пріоритетів життя лю-
дини, вчинку та діяльності. 
Упродовж роботи семінару 
учасники здійснювали по-
шуки нових тактик і стратегій 
виховання і навчання в новій 
історико-культурній ситуації. 

У науково-методичній час-
тині семінару обговорювали-
ся наступні доповіді – „Релі-
гійні організації на Закарпат-
ті у ХХІ столітті: посилення 
інституційного механізму 
регулювання міжрелігійних 
відносин” (Анатолій Салай), 
„Становлення та розвиток 
богословської освіти в Украї-

ні” (Преосвященніший Віктор 
Бедь, єпископ Мукачівський 
і Карпатський, голова комі-
сії з духовності, освіти та 
катехізації Української Ав-
токефальної Православної 
церкви, ректор Карпатського 
університету імені Августина 
Волошина та Української бо-
гословської академії, доктор 
богословських наук, доктор 
юридичних наук, професор, 
академік); „Духовність у 
структурі ціннісних орієнта-
цій людини” (Марія Баянов-
ська); „Молодь і Церква у ІІІ 
тисячолітті” (о. Павло Фіцай, 
ThLic, заступник голови ко-
місії у справах молоді Мука-
чівської греко-католицької 
єпархії); „Вплив фізики на 
формування світогляду сту-
дентів” (Богдан Коперльос, 
канд. фіз.-мат. наук, доцент 
кафедри прикладної фізики 
ДВНЗ „Ужгородський націо-
нальний університет”), „Ак-
туальні питання організації 
виховної роботи в сучасній 
школі” (Валентина Сивохоп, 
методист кабінету коорди-

наційної-методичної діяль-
ності ЗІППО); „Християнська 
тематика в закарпатському 
живописі ХХ – початку ХХІ 
століть” (Ходанич Петро, 
канд. пед. наук, доцент ка-
федри суспільно-гумані-
тарної та етико-естетичної 
освіти ЗІППО, член Націо-
нальної спілки письменників 
України, Національної спілки 
майстрів народного мисте-
цтва України, Національної 
спілки краєзнавців України).

Учасники семінару озна-
йомилися з методичними 
рекомендаціями щодо ви-
кладання в загальноосвітніх 
навчальних закладах курсів 
морально-духовного спря-
мування „Етики” (рекомен-
дована МОН України про-
грама „Етика” (Київ, „Перун” 
2005), „Християнська етика в 
українській культурі” (вид-во 
„Сім кольорів, 2013”), Біблій-
на історія та християнська 
етика (вид-во „АСМІ”, Полта-
ва, 2011), „Основи християн-
ської етики” (вид-во „Літера 
ЛТД”, 2011).

На семінарі йшлося про 

те, що кафедра суспільно-гу-
манітарної та етико-естетич-
ної освіти проводить дослід-
но-експериментальну робо-
ту з проблем „Формування 
морально-духовного начала 
шкільної молоді” на базі 
Ужгородської спеціалізова-
ної ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з погли-
бленим вивченням окремих 
предметів та „Естетизація 
виховного середовища шко-
ли як фактор формування 
емоційної культури учнів” на 
базі Мукачівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. №6 Мукачівської міської 
ради (науковий керівник – 
доц. Марія Баяновська).

У процесі роботи семіна-
ру модератор наголосила 
на необхідності виконання 
п. 2.10, 2.20 ухвали колегії 
департаменту освіти і науки 
Закарпатської облдержад-
міністрації від 25.08.2016 
р., посиливши в ЗНЗ об-
ласті національно-патріо-
тичний характер навчання 
і виховання, формування 
національної та правової 
свідомості молодої генера-
ції, використовуючи при цьо-
му матеріали історії нашої 
країни, краю, рідного села 
(міста), державну символіку 
України, кращі традиції та 
звичаї українського народу; 
ознайомила також його учас-
ників зі змістом листа МОН 
України від 12.07.2016 року 
про спроби деяких незаре-
єстрованих релігійних ор-
ганізацій легалізувати свою 
діяльність та проникнути до 
закладів освіти.

Під час дискусій учасники 
семінару обговорили проект 
Концепції „Нової української 
школи”, сконцентрувавши 
увагу навколо розділу „Фор-
мула нової школи” підрозділу 

5 „Виховання на цінностях”.
У виступах взяли участь 

Юрій Шимон, методист ка-
бінету методики викладання 
суспільно-гуманітарних та 
художньо-естетичних дис-
циплін ЗІППО, котрий розпо-
вів про відзначення 75-річчя 
трагічних подій Бабиного 
Яру та інших подій Голо-
косту в ЗНЗ та ВНЗ області; 

Михайло Бабидорич, канд. 
біолог. наук, заступник голо-
ви Союзу русинських пись-
менників, член Національної 
спілки журналістів України, 
котрий прочитав власні ду-
ховні твори; Марія Жабляк, 
методист кабінету коорди-
наційно-методичної діяль-
ності ЗІППО, розповіла про 
вивчення духовних творів у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах та доповнила свій 
виступ музичними ілюстраці-
ями – „Молитва дитяти” (сл. 
Ю. Драгун, муз. М. Баянов-
ської), „Під твою милість” (Д. 
Бортнянський), „Україна” (Т. 
Петриненка), які виконали 
вчителі музичного мисте-
цтва Закарпатської області); 
Марія Ялова, педагог-органі-
затор Великоберезнянської 
ЗОШ І-ІІІ ст. представила 
для роздумів учасників со-
ціально-педагогічний проект 
„Моральний вчинок у системі 
цінностей” (на прикладі по-
дій і героїв АТО).

Після підбиття підсумків 
роботи ХІІ Обласного на-
уково-методичного семінару 
„Християнська етика: досвід, 
проблеми, перспективи” 
слухачі курсів учителів му-
зичного мистецтва області 
разом з присутніми виконали 
„Молитву за Україну” (сл. О. 
Кониського, муз. О. Кошиця).

Семінар завершив свою 
роботу відвідуванням фото-
виставки Радимира Сіклінки 
у Закарпатському краєзнав-
чому музеї імені Теодора Ле-
гоцького та музичних творів 
VIII Міжнародного молодіж-
ного фестивалю органної 
музики імені Наталії Висіч.

Методичне та інформацій-
не забезпечення семінару 
здійснювали ЗІППО, Центр 
національних меншин об-
лдержадміністрації, Кар-
патський університет імені 
Августина Волошина.

Марія Баяновська,
завідувач кафедри сус-

пільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти 

ЗІППО, 
канд. пед. наук, доктор 

філософії, доцент, 
член-кореспондент 

Міжнародної Академії бого-
словських наук

Християнська  етика:  досвід,  проблеми,
перспективи  у  контексті  нової  української  школи
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Перший робочий тиждень шкільного життя 
для учнів та учительського колективу 
Іршавської ЗОШ №2 був насиченим та 

цікавим. Після довгих літніх канікул діти зно-
ву зустріли своїх однокласників, поділилися 
враженнями від літнього відпочинку та оздо-
ровлення. Кожен по-своєму добре відпочив та 
набрався сил і енергії. А доказом своїх фізичних 
здібностей у нагоді стало проведення першого 
учнівського свята – загальношкільної спартакіа-
ди „Малі олімпійські ігри” серед учнів 1-11 класів 
ЗОШ №2. Шкільна олімпіада проводилася на 
виконання наказу відділу освіти Іршавської РДА 
„Про проведення районної спартакіади серед 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ 
та І-ІІІ ступенів у 2016/2017 навчальному році” 
(№429, 23.08.2016) та присвячувалася Дню фі-
зичної культури і спорту. 

Урочисто, у шкільному супроводі Гімну Укра-
їни, розпочалося веселе спортивне свято. Як і 
зазвичай, зі вступним словом та побажаннями 
перемог виступила директор школи Г.Ю. Гичка. 
Ганна Юріївна наголосила, що проведення 
шкільної спартакіади є, перш за все, пропаган-
дою фізичного виховання і спорту як важливого 
засобу збереження і зміцнення здоров’я, загар-
тування, підвищення працездатності учнів та по-
бажала дітям здобути перемоги для подальшої 
участі у районних, обласних та Всеукраїнських 
спортивних змаганнях школярів.

Кожна команда вишикувалася, представила 
особистий девіз із своїми емблемами та пред-
ставила спеціально підготовлені плакати на 
спортивну тематику. Учителі фізкультури та ор-
ганізатори шкільної спартакіади К.В. Савелій та 
І.М. Плескач розробили відповідну віково-спор-
тивну програму, яка включала такі види змагань: 

серед учнів 1-4 класів – рухливі ігри;
5-6 класів – біг 30 метрів та піонербол;
7-9 класів – біг 60 метрів, міні-футбол та під-

тягування на перекладині;
10-11 класів – біг 100 метрів, стрибки з місця 

та пляжний волейбол. 
Діти кожної команди боролися як справжні 

олімпійські спортсмени, адже це велика честь 
цілим класом отримати високу нагороду у школі! 

Суддівська команда визначить переможців – з 
кожної номінації та віковій категорії відповідні 1, 
2 чи 3 місця. Про підсумки змагань керівництво 
школи оголосить на черговій урочистій лінійці, 
а переможці обов’язково отримають заслужені 
грамоти. І якими б результати не були, кожен 
учень добре знає, що головне у шкільній спар-
такіаді – не перемога, а участь у ній, можливість 
позмагатися зі своїми ровесниками та просто 
добре провести час з улюбленими вчителями у 
шкільному колі! Адже шкільне життя таке пре-
красне і таке спортивне!

МАЛІ  ОЛІМПІЙСЬКІ  ІГРИ

20 вересня на базі Закарпатського 
інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти відбувся семінар-навчання 
працівників управлінь та відділів осві-
ти райдержадміністрацій та міських 
рад, відповідальних за охорону праці 

та безпеку життєді-
яльності в закладах 
освіти.

Відкрив семінар 
і виступив з питан-
ням Законодавства 
України про охорону 
праці та відповідаль-
ності за порушення 
законодавства з охо-
рони праці Богдан 
Дорош, начальник 
управління Держпра-
ці у Закарпатській області.

Питання розслідування нещасних 
випадків, що сталися під час навчаль-
но-виховного процесу в навчальних 
закладах, розкрив Іван Чичерський, 
начальник відділу, головний експерт з 
охорони праці управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального стра-
хування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворю-

вань у Закарпатській області. Питання 
повноваження і права профспілок у 
здійсненні контролю за додержанням 
законодавства з охорони праці висвіт-
лив Віктор Кацеба, технічний експерт 
праці Обласної ради профспілок пра-

цівників освіти.
Із завданнями по-

ліпшення профілак-
тичної роботи щодо 
безпеки навчання і 
праці та з питаннями 
методичного забез-
печення навчання 
і перевірки знань з 
охорони праці та без-
пеки життєдіяльності 
посадових осіб ви-

ступила Ганна Тяскайло, завідувач 
кабінету методики виховної та поза-
шкільної роботи ЗІППО.

З проблеми організації роботи з 
охорони праці учасників навчально-ви-
ховного процесу в установах і закладах 
освіти виступили завідувач кабінету 
координаційно-методичної діяльності 
Іван Лазар та інженер з охорони праці 
інституту Роман Хомутник.

Днями на базі Міжгірської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Августина 
Волошина проведено школу педагогічної майстерності 
вчителів, які викладають трудове навчання не за спе-

ціальністю „Самоосвіта як основа підвищення професійно-
фахової компетентності учителя”. Із питанням „Програмно-
методичного забезпечення предметів трудового навчання 
(технології) креслення”, аналізом підручників і посібників з 
даного предмета та особливостями викладання предмета 
трудового навчання у 2016/2017 навчальному році виступила 
Ганна Тяскайло, завідувач кабінету методики виховної та по-
зашкільної роботи Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, яка і є координатором школи фахової 
педмайстерності вчителів.

У роботі школи взяла участь С.Л. Сег, методист методка-
бінету відділу освіти Великоберезнянської РДА, яка висвіт-
лила питання „Методика організації проектно-технологічної 
діяльності учнів на уроках трудового навчання (технології)”. 

У рамках школи проводилися майстер-класи за різними 
модулями „Технологія виготовлення вишитих виробів” (ви-
шивка бісером), „Виготовлення виробів, оздоблених аплі-
кацією з природних матеріалів”, „Технологія виготовлення 
швейних виробів”, „Технологія виготовлення виробів, виго-
товлених гачком”, „Виготовлення виробів із фанери та ДВП”, 
„Виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту”, 
”Виготовлення виробів із деревини” та модуль „Технологія 
виготовлення виробів ітер’єрного призначення”.

Охорона  праці  та  безпека  життєдіяльності
в  закладах  освіти

Підвищення професійно-фахової
компетентності

учителя трудового навчання
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Всеукраїнський день до-
шкілля – це нагода привер-
нути увагу суспільства до 

цінності дошкільного дитинства 
і найпершої, фундаменталь-
ної ланки освіти, до її досяг-
нень і проблем, що потребують 
розв’язання. 

Ось уже четвертий рік поспіль 
наприкінці вересня всі, хто віддав 
свої серця малятам – дошкіль-
нятам, відзначають своє профе-

сійне свято. З цієї нагоди 
26 вересня у районному 
Будинку культури відбу-
лися урочистості за участі 
керівництва району, всіх 
дошкільних працівників, 
маленьких дошкільнят та 
їхніх батьків. 

Святковий настрій при-
сутнім дарували виступи 
дитячих колективів До-
вжанського ДНЗ №2 з ком-
позицією „Маки червоні”, 
Н.Болотнянського – „Голу-
би миру”, Сілецького №2 
– „Скрипаль”, Іршавсько-
го ДНЗ №2 – „Бабусина 
помічниця”, Іршавського 
№4 – „Кошенята” та До-
вжанського ДНЗ №1 – з 
вокальною композицією 
„Хай завжди буде сонце”.

Своїми сольними номерами 
радували дошкільнята Осій-
ського ДНЗ – Крістінка Матіко, 
М.Раковецького ДНЗ – Вікто-
рія Золотар та Іванко Васи-
линець, Білківськго ДНЗ №1 
– Євгенія Биба. Вихованка 
Н.Болотнянського ДНЗ Вероніка 
Радченко подарувала всім вихо-
вателям вірш „Рідні вихователі”.

Святкову атмосферу створю-

вали яскраві концертні номери, 
підготовлені працівниками до-
шкільних установ „Троїсті музики” 
Білківський ДНЗ №2, ансамбль 
працівників Білківського ДНЗ 
№3, попурі з пісень виконали ви-
хователі і батьки Малораковець-
кого ДНЗ та народно-вокальний 
ансамбль „Конвалія”, який скла-
дається з музичних керівників 
дошкільних навчальних закладів 
району.

Окрасою свята стала вистав-
ка творчих робіт вихователів та 

дітей „Україна – єдина країна”. 
ДНЗ району дивували гостей 
оригінальними композиціями, 
виробами з різними техніками 
образотворчого мистецтва на на-
ціонально-патріотичну тематику. 

Ці святкові заходи довели, 
що педагоги дошкільної освіти 
– творчі й талановиті, а головне 
– вміють захопити малят, що-
дня відкриваючи їм дивовижне 
у звичайних речах, підтримуючи 
їхні нахили й здібності, плекаючи 
особистість кожного вихованця.

Важливою складовою ефективної сис-
теми освіти є забезпечення здоров’я 
дітей.  Проблема індивідуального і сус-

пільного здоров’я молоді набула державного 
значення, бо саме молодь, як перспективна 
частина суспільства, розбудовуватиме май-
бутнє. 

З метою обміну досвідом роботи щодо реа-
лізації здоров’язбережувального компоненту 
в загальноосвтніх навчальних закладах за 
підтримки Міністерства освіти і науки України 
та департаменту освіти і науки Закарпасть-
кої обласної державної адміністрації на базі 
інтистуту післядипломної педагогічної осві-

ти у співпраці з 
КВНЗ „Херсон-
ська академія 
непевної осві-
ти” і Тернопіль-
ським облас-
ним комуналь-
ним інститутом 
післядиплом-
ної педагогічної 
освіти відбувся 
Міжобласний 
науково-прак-

тичний семінар „Фор-
мування здорового 
способу життя в умо-
вах загальноосвітнього 
навчального закладу: 
управлінський аспект”.

Учасниками семіна-
ру стали педагогічні, 
науково-педагогічні 
працівники інститутів 
післядипломної педа-
гогічної освіти та ке-
рівники навчальних за-
кладів Закарпатської, 

Тернопільської та Херсонської областей. 
Згідно з планом роботи семінару відбулися 
пленарне та секційні засідання, а також за-
няття на базі Ужгородської класичної гімназії. 

Видано збірник матеріалів учасників з інно-
ваційних теоретичних, методичних, педагогіч-
них та психологічних аспектів формування 
здорового способу життя учнівської молоді 
в умовах навчального закладу, управлінської 
ролі директора закладу щодо створення 
функціональної моделі діяльності закладу 
на мотивацію учнів до збереження та покра-
щення здоров’я. 

За результатами роботи семінару підготов-
лено проект резолюції, усі учасники отримали 
відповідні сертифікати.

ВІДЗНАЧАЄМО  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  ДЕНЬ  ДОШКІЛЛЯ

Молодь  —  перспективна  частина  суспільства
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15 вересня на базі Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти відбулося 
заняття школи педмайстерності „Ефективні тех-
нології та позитивний досвід упровадження нових 
програмних вимог у курсі „Біологія. 7 клас” для 
педагогів-біологів. 

Метою заходу було обговорити головні від-
мінності так званої „старої” (2005 року) та „нової” 
(укладеної відповідно до вимог Державного стан-
дарту базової та повної загальної освіти 2011 року) 
програм з біології у 7 класі, окреслити основні про-
блеми, що виникли під час першого року викладан-
ня за новими програмами (2015/2016 навчальний 
рік), представити шляхи їх вирішення на прикладі 
досвіду роботи передових педагогів області.

Поділитись власним досвідом з цих питань при-
йшли вчитель-методист Мукачівської спеціалізова-
ної школи І – ІІІ ст. № 16 з поглибленим вивченням 
окремих предметів та курсів Мукачівської міської 
ради Закарпатської області Єва Михайлівна Са-
бов і вчитель вищої категорії Мукачівського ліцею 
Мукачівської міської ради Закарпатської області 
Олександра Олександрівна Гурзан. Вони підготу-
вали майстер-класи, під час яких представили ав-
торські напрацювання щодо викладання окремих 
тем з біології тварин. 

Нова програма з біології в 7 класі відрізняється 
від програми 2005 року структурою та підходами у 
вивченні біології тварин. Так, за програмою 2005 

року формування системи знань 
про тваринний світ здійснювалось 
у процесі вивчення загальних ха-
рактеристик таксонів: типів, класів, 
рядів, де значна увага приділялась 
вивченню класифікації тварин. Такий 
підхід зумовлював перевантаження 
навчального матеріалу надмірною 
деталізацією. Нова ж програма зо-
середжує увагу на вивченні тільки 
тих біологічних особливостей тварин, 
які мають пристосувальне значення 
до їхнього середовища існування та 
способу життя і передбачає тільки 
ознайомлення з поняттям класифі-
кації тварин. Ознайомлення з тва-
ринами певної групи розпочинається 
з вивчення способу їхнього життя, у 
зв’язку з чим вивчаються особливості 
будови та процесів життєдіяльності. Увага зосеред-
жується на ознаках, які відрізняють тварин певної 
групи від інших. Групи тварин для вивчення віді-
брано з урахуванням чуттєвого досвіду дітей цього 
віку. Ці нововведення, у свою чергу, змушують вчи-
телів перелаштовуватись, змінювати пріоритети у 
викладанні, скореговувати не лише змістове на-

повнення матеріалу, що 
вивчається, але й етапу 
рефлексії та узагальнен-
ня вивченого, тематичних 
опитувань, тестових за-
вдань і т. ін. Саме з орі-
єнтовними зразками най-
сучасніших підходів до 
проведення уроків озна-
йомила присутніх Єва 
Михайлівна Сабов. Вона 
вважає, що на сучасному 
етапі сприяють розвитку 
компетенцій та позитив-
но мотивують навчальну 
діяльність школярів такі 
методи навчання як: фа-
уністичні спостереження, 
дослідження у природі, 

виконання елементарних дослідів, розв’язання 
проблемних завдань, створення міні-проектів. 

Формування системи знань про тваринний світ 
за новою програмою здійснюється „від загально-
го, через конкретне, до загального”. Олександра 
Гурзан підкреслює, що у процесі вивчення біології 
тварин важливо продовжувати розвивати пізна-
вальний інтерес у школярів, пропонуючи само-
стійну роботу з різними джерелами інформації: 
науково-популярною літературою, відеоматеріа-
лами, ресурсами Інтернету тощо. 

Під час виступу організатора заходу Ольги Сер-
гіївни, завідувача кабінету методики викладання 
природничо-математичних дисциплін ЗІППО, 
було зауважено, що сьогодні дуже важливо чітко 
усвідомити ключові принципи нових освітніх вимог 
Держстандарту, навчальних програм, їхні цілі, за-
вдання та прогнозований кінцевий результат. Для 
розвитку творчого потенціалу вчителя важливо 
максимально розширити його права у виборі форм 
і методів навчання і виховання, звернути увагу на 
розвиток особистих здібностей та ініціатив учня. 
Нею запропоновано видати представлені вчите-
лями напрацювання та розповсюдити їх через 
електронні засоби між усіма вчителями біології 
нашої області.

ЕФЕКТИВНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ТА  ПОЗИТИВНИЙ  ДОСВІД

Ось уже дев`ятий рік проводиться „Єпархіальний КВК” за участі юних 
прихожан греко-католицької церкви. Ініціаторами та організаторами 
такого дійства є комісія у справах дітей Мукачівської греко-католиць-

кої єпархії, яку очолює о. Василь Кузьма. Школярі-прихожани Іршавської 
греко-католицької церкви Петра і Павла другий рік є учасниками і пере-
можцями турніру з КВК. 

Молодь та прихожани усіх церков Мукачівської греко-католицької Єпархії 
не лише щиро моляться і прославляють Бога, а й цікаво та з користю про-
водять своє дозвілля згідно з Єпархіальною Програмою заходів на рік: у 
січні беруть участь у Фестивалі Вертепів; навесні змагаються у КВК; перед 
Пасхою виїжджають у с.Анталовці на Духовні віднови; у травні відзначають 
День Молоді; влітку школярі відпочивають у Таборі; літом збираються з 
поїздкою у Краків відзначити Світовий День молоді; складають власні пісні 
для участі у Фестивалі духовної пісні за окремою тематикою: ”Блаженні 
милосердні, бо вони знають милосердя„ (де також є переможці минуло-
річного конкурсу – діти молодіжного центру ДПП при греко-католицькій 
парафії м.Іршави); з молитвами проводять серпневу Пішу прощу до мощей 
Блаженного Теодора; показують свої здібності у жовтневій Олімпіаді Ужго-
родської духовної академії; перед Різдвом Христовим проводять Духовні 
віднови. Дітям нудьгувати не доводиться, навпаки, молодь завжди має над 
чим працювати, розвиватися, щоб перемагати. 

За умовами проведення змагань між кмітливими та веселими, кожна на-
ступна зустріч учасників „Єпархіального КВК” проводиться у тому місті, де 
вибороли призовий кубок. Приємно зазначити, що у нашій Іршаві обласний 
кубок КВК цього року проводився вдруге, позаяк діти іршавської греко-като-
лицької церкви Петра і Павла вибороли призове місце другий рік поспіль. 

Тематика попереднього (2015 року) кубку КВК – „Десять років по тому...”. 
Цього року юні таланти працювали над вирішенням їхнього основного за-
вдання „Я і школа – школа і я...”.

Юні іршавчани своїми дотепними мініатюрами і „прикольними” витівками 
зуміли здивувати публіку, подарували хороший настрій та позитивні емоції. 
Крім того, що жарти були веселі і курйозні, – дітям вдалося донести до 
глядачів своє бачення Божого слова з добром у юних серцях. Найактивніші 
та найдотепніші серед Друзів Петра і Павла – капітан команди Ігор Іванчо 
та його однодумці Валерія Луєнко, Ліза Карабиньош, Ксенія Попович, Катя 
Пеленьо, Андрій Крабиньош, Богдан Романець. 

Курйози на уроках у Іршавських школах, мініатюри про шкільні їдальні 
та бібліотеки, поведінка вчителів очима дітей, – кожне коротке дійство 
вміщувало дитячі вміння проявити, реалізувати себе і продемонструвати 
свої здібності. 

Неочікуваний фінал прикольного освідчення дівчині на всю залу, перша 
перевірка щоденника батьком, діалог наших гуцулів очима туристів, усе 
це – дотепні пародії наших буднів. Весела, але така ймовірна історія про 
телефон для бабці від онука та їхнє спілкування дійсно розсмішили ауди-
торію. А реклама на Іршавському ТБ – шедевр справжніх професіоналів!

Веселі і смішні жарти з таким «пак Іршавським» акцентом та коментом: 
„Ми на всьо валовшні”, – дійсно підіймали настрій та створювали позитивну 
атмосферу свята. 

Завершальні слова, виконані дітьми на сцені, стверджують тематику 
цьогорічного кубку КВК „Вчимося любити, як любить Ісус, бо це – найваж-
ливіше!”.

Діти-прихожани іршавської греко-католицької церкви, як торік, цього року 
дійсно заслужено отримали переможний кубок чемпіонату за перше місце. 
Кожен учасник команди ДПП (Друзі Петра і Павла) отримали грамоти за 
участь у КВК, і, що не дивно, сподіваються наступного року переможний 
кубок „Єпархіального КВК” залишити у себе вдома. А за свої заслужені 
перемоги команда ДПП завдячує товаришу та ідейному наставнику – се-
мінаристу Ужгородської семінарії Богдану Фанта.

Перемога веселих і кмітливих іршавчан ДПП: завзято, дотепно і з вірою у Бога!
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Про любов до природи та зна-
чення лісу для життя можна 
говорити багато. Проте, хоча 

б одне практичне заняття чи на-
вчальна екскурсія до лісу надасть 
розуміння цінності лісових ресурсів 
та ще більшого усвідомлення зна-
чення природи в цілому. Саме з 
метою ознайомлення з роботою 
лісового господарства та пізнання 
лісу, як унікальної екосистеми і 
природної краси вцілому, створена 
програма реверсних навчальних 
поїздок „ВЧИМОСЬ ПРО ЛІС У 
ЛІСІ”: перша, 25 серпня, для учнів 
шкільних лісництв Іршавського ра-
йону до Кам’яницького лісництва ДП 
„Ужгородське ЛГ” та Закарпатського 
обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді, а друга, 
29 серпня, – для вихованців гуртків 
природничого напрямку обласного 
еколого-натуралістичного центру до 
НПП „Зачарований край”.

Ці учнівські поїздки з взаємооб-
міну та навчання ведення сталого 
лісівництва організовано пред-
ставниками ГО агентство сприяння 
сталому розвитку Карпатського 
регіону „ФОРЗА” у рамках проекту 

„FOR SOC Ліси для суспільства 
– ліси без бар'єрів”, за сприяння 
Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської 
молоді, за підтримки Кам’яницького 

лісництва Держлісагенства України 
ЗОУЛМГ ДП „Ужгородське ЛГ” та 
НПП „Зачарований край”.

Іршавські учні трьох шкільних 
лісництв НПП „Зачарований край” 
(Підгірнянського, Ільницького та 
Осійського) приїхали в гості до об-
ласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді. Розпочали 
зі знайомства в інтерактивній формі 
„Що для мене ліс? Що я не знаю про 
ліс? Що я люблю робити в лісі?” та 
короткої інформації про мету поїзд-
ки. Супроводжували дітей Радміла 
Устич (ГО „ФОРЗА”), Алла Само-
йлова та Тетяна Червеняк (ЗОЕНЦ), 
котрі провели ознайомчу екскурсію 
територією центру, в ігровій формі 
здійснили пізнавальні заходи з лісо-
вої педагогіки: діти фантазували в грі 
„Нагодуй пташенят” з елементами 
ленд-арту та у формі гри „Ти – зай-

ченя” ознайомилися з навичками 
виживання тварин.

Пообідавши, діти переїхати до 
Кам’яницького лісництва Держліса-
генства України ЗОУЛМГ ДП „Ужго-
родське ЛГ”. Здійснили навчальну 
екскурсію територією лісництва 
та лісгоспу, в цьому допоміг Ва-
силь Лиситчук. Він розповів дітям 
про історію, навчання і традиції 
Кам`яницького шкільного лісництва, 
про досягнення і перемоги юних 
лісівників у обласних та Всеукраїн-
ських заходах.  

Вихованці гуртків екологічного 
центру відвідали Національний при-
родній парк „Зачарований край”. Ді-
тей зустріли працівники парку Ірина 
Попович та Євген Гіга, які розповіли 
про історію, місце розташування 
парку, ландшафт та флору і фауну. 
Ужгородські діти цікаво і змістовно 
провели день. Національний при-
родний парк „Зачарований край” 
розташовано на території Іршав-
ського району Закарпатської облас-
ті, його загальна площа 6101,0 га. 

Діти дізнались, що парк є природо-
охоронною, рекреаційною, культур-
но-освітньою, науково-дослідною 

установою загальнодержавного зна-
чення i входить до складу природно-
заповiдного фонду України. Флора 
та фауна „Зачарованого краю” 
характеризується значною біоріз-
номанітністю. Встановлено, що на 
території парку зростають 165 видів 
рослин та мешкає 58 видів тварин, 
з яких 29 видів рослин і 38 видів 
тварин занесені до Червоної книги 
України.

Юннати брали участь в екологіч-
них іграх просто неба за програмою 
лісової педагогіки, в цьому допо-
могли Алла Самойлова та Світлана 
Купцова. Відвідали геологічний 
заказник „Зачарована долина”, по-
бували у старій штольні. В ігровій 
формі дітям розповіли про красу і 
різнобарвність лісів Закарпатської 
області. Учні спробували себе у ролі 
тварин, що мають пристосування 
до полювання та захисту, вивчили 
лісові яруси. 

Ось так, завдяки проведенню 
пізнавальних ігор та екскурсії, діти 
побачили нове і корисне про ліс, 
вчилися берегти і шанувати при-
роду, зблизилися з нею та гарно 
відпочили.

Алла Самойлова, зав. відділу еко-
логії та природоохоронної роботи, 

Ірина Попович, працівник НПП 
„Зачарований край” 

ЛІСОВА  ПЕДАГОГІКА

Нещодавно до Іршавщини завітали діти 
з Ужгорода, щоб „поспілкуватися з при-
родою”, пізнати нові незвідані об`єкти на-

шого краю, набратися сил для навчання і просто 
відпочити. Це реверсна екскурсія вихованців 
гуртків природничого напряму Закарпатського 
еколого-натуралістичного центру до НПП „За-

чарований край” з взаємообміну та навчанню 
ведення сталого лісівництва, яка проводилася у 
рамках проекту „FOR SOC Ліси для суспільства 

– ліси без бар’єрів”, організо-
ваного представниками ГО 
агенства сприяння сталому 
розвитку Карпатського регі-
ону „ФОРЗА” в партнерстві з 
НПП „Зачарований край” та 
за сприяння ЗОЕНЦ. 

Діти зупинилися на терито-
рії адмінбудівлі „Зачаровано-
го краю”, де з ними провели 
співбесіду працівники парку 
І.Шишканинець та Є.Гіга. 
Вони розповіли про історію 
створення національного 
парку, високе надбання при-
родно-заповідного фонду 
– віднесення „Зачаровано-
го краю” до попереднього 
списку Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. Цікавою та зміс-
товною була розповідь про 

місцеву флору і фауну „Зачарованого краю” та які 
саме види тварин і рослин віднесені до Червоної 
книги України. Не зайвою стала коротка бесіда 
про правила поведінки в лісі, як потрібно діяти під 
час пожежі або укусу змій та комах, як правильно 
поводитися у лісі під час сезону тиші.

Для ужгородських дітей знайомство з НПП 
„Зачарований край” та розповіді про унікальні 
природні об’єкти парку були дуже цікавими. Захо-
плюючим було проведення розвиваючих заходів 
лісової педагогіки на базі парку: гра „Лісові по-
верхи”, створення арт-об’єктів „Лісовий ленд-арт”. 

Та найвражаючою для дітей виявилася екс-
курсія до урочища Кам’янка, відвідання старої 
закинутої штольні, та прогулянка туристичною 
стежкою і проведення пізнавальних ігор з лісової 
педагогіки на території урочища. 

Отож, завдяки навчальним екскурсіям діти ір-
шавських шкільних лісництв НПП „Зачарований 
край” та вихованці гуртків природничого напряму 
ЗОЕНЦ побачили унікальні природні об`єкти, а 
також змогли пізнати багато нового і корисного 
у веденні сталого лісництва та ще й чудово від-
почили.

Вихованці  гуртків  природничого  напряму  ЗОЕНЦ 
відвідали  НПП  „Зачарований  край”
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Першого вересня в усіх профе-
сійно-технічних навчальних за-
кладах області пройшли святкові 

лінійки з нагоди Дня знань. Це, мабуть, 
єдине свято, яке одночасно є і загаль-
ним для всіх, і особистим для кожного, 
адже знаменує початок нових знань, 
нових успіхів в оволодінні професійними 
вміннями та практичними навичками з 
обраних професій.

У виступах присутніх наголошувалося, 
що в умовах воєнних дій на сході країни 
та економічної кризи завдання кожного 
учня серйозно підійти до процесу на-
вчання, а кожного педагога – забезпечи-
ти високу якість освіти. На святі звучав 
Державний Гімн України, обдарована 
молодь демонструвала свої таланти: ви-
конували пісні про Україну, народні танці, 
декламували вірші про рідну землю. 

Новий навчальний рік за традицією 
розпочався з Першого уроку, присвяче-
ного 25-річниці Незалежності України, за 
темою „Від проголошення Незалежності 
– до нової України”. Адже сьогодні, як ні-
коли, актуальним є формування єдності 
українського суспільства.

Думками про майбутнє України як 
єдиної могутньої європейської Держави, 
формування розуміння єдності й ціліс-
ності України, її багатонаціонального 
народу як національної ідеї розвитку 
вільної, незалежної, демократичної та 
заможної держави ділилися педагоги, 
запрошені та учні.

Хвилиною мовчання присутні вша-
новували пам'ять героїв, загиблих за 
Україну земляків.

Гостями учнів у навчальних закладах 
були відомі люди краю, роботодавці, со-
ціальні партнери, учасники бойових дій 
у зоні АТО. 

Учні ДНЗ „Мукачівський центр профе-
сійно-технічної освіти” мали можливість 
поспілкуватися з бійцем 128 гірсько-
піхотної бригади, викладачем центру, 
Гутником Олександром Тіберійовичем, 
який днями повернувся зі Сходу Укра-
їни. Учасник АТО розповів про будні 
військової служби і перебування у зоні 
конфлікту, про радість зустрічі з рідними 
на Закарпатській землі, а також побажав 
доброго здоров’я, успіхів, вміння вчити-
ся, долати перешкоди, виховувати свій 
характер і волю. 

Перші уроки пройшли на хвилі патрі-
отичного та національного піднесення, 
лейтмотивом яких стали слова поета „…
Все подолає в тяжкій боротьбі незламна 
моя Україна”…

Головний висновок проведених уроків: 
„Україна єдина, неподільна, суверенна 
держава. Таке прописано не лише в Кон-
ституції України, але і у серці кожного, 
хто живе під її крилом, хто пишається її 
перемогами, визнає та не соромиться 
поразок. Під блакитним небом України 
місця вистачає усім”.

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти 

у Закарпатській області

День  Знань  у  ПТНЗ
Закарпатської  області

Яскраво, цікаво. Саме так мож-
на сказати про соціально-еко-
логічну акцію, яку 18 вересня 

для найменших ужгородців провели 
Закарпатський обласний еколого-
натуралістичний центр учнівської 
молоді спільно з ТОВ „АВЕ-Україна” 
на площі Народній в Ужгороді. 

Неділя виявилася пізнавально-
розважальною. Ужгородська дітвора 
взяла участь у святі „Сортуємо сміття 
разом”. Хтось вкотре нагадав собі, 
що планету треба берегти і починати 
треба з себе і свого міста. Хтось по-
чув про це вперше.

Педагоги екоцентру підготували 
різноманітні конкурси, розваги і подарунки, оголосили конкурс поробкок із непотребу. 

В ігровій формі дітям демонстрували, як правильно сортувати сміття і для чого взагалі це 
потрібно робити, наскільки це важливо для екології. Крім того, малеча побачила, які машини 
прибирають Ужгород – на площу приїхала спеціальна техніка, діти могли роздивитися її, 
посидіти у кабіні. 

Метою свята було донести до людей розуміння того, що сміття не можна складати в один 
пакет і просто викидати у загальний смітник. Ми викинули це сміття у смітник, машина при-
їхала, забрала його і відвезла на сміттєвий полігон. Далі воно потрапляє у ґрунт, і всі шкідливі 
речовини, які є в пластмасі, папері, починають там розкладатися, чим дуже шкодять екології. 

За допомогою таких акцій і свят ми хочемо навчити і привчити саме наймолодших ужго-
родців правильно сортувати сміття. Можливо, хтось не знає, але якщо ми зберемо тонну ма-

кулатури – то збережемо від 
зрізання 17 дерев, зберемо 
тонну склобою – збережемо 
250-300 кг кальцемінової соди 
і 150 кг сировини для виготов-
лення скла. Якщо зберемо 
тонну пластику – збережемо 
16 тонн сирої нафти, що дуже 
важливо для збереження ре-
сурсів нашої планети. 

„Тому будемо сортувати та 
розділяти сміття разом і йти до 
європейського рівня життя!” – 
закликали юннати ужгородців.

Відкривали свято представ-
ники міської влади та фірми 
„АВЕ”. Від імені міського го-

лови Богдана Андріїва та керівництва Ужгородської міської ради учасників заходу привітав 
перший заступник Ужгородського міського голови Іштван Цап.

Директор ТОВ „АВЕ-Ужгород” Наталія Якубик звернула увагу всіх присутніх на проблему 
екології, яка є надзвичайно серйозною у XXI столітті. Тому навчання культурі поводження зі 
сміттям, особливо залучення дітей до цього – дуже важлива справа. І для нашого міста та 
краю, і для держави в цілому.

Діти – це майбутнє. Їх легше навчити, привчити, показати, як сортувати сміття. Буде краще, 
якщо вони змалку робитимуть це правильно, так, як це робиться у Європі. Нехай діти бачать, 
як воно є, як буде, і допомагають дорослим у збереженні довкілля.

Директор Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Геревич О.В. зазначив, що нам, біологам і педагогам, більше хотілося б говорити про рос-
линний і тваринний світ, стан водойм, довкілля. Але ми усвідомлюємо, що з кожним днем 
все більше і більше саме людська діяльність впливає на цей стан.

 Юні натуралісти декламували вірші за екологічної тематики та влаштували справжній 
показ мод у вбраннях із таких речей, які багато хто викидає на смітник. Активно долучилася 
до заходу і громадська організація "Щасливі діти".

А ще було катання на пилососі – на справжньому, вуличному і з щітками. І якщо жителі 
міста про такий нічого не знали, то тільки тому, що він працює вночі, коли всі мирно сплять.

Родзинкою свята стало розмальовування сміттєвих баків у яскраві кольори, згодом вони 
будуть стояти у школах і садочках, нагадуючи підростаючому поколінню міста про необхід-
ність збереження природи рідного краю.

Кожен день нашого міста розпочинається з прибирання – ще до світанку. Однак домогтися 
успіху ми зможемо лише тоді, коли будемо діяти всі разом. Сортуючи сміття, ми збережемо 
природну красу нашого міста, краю.

А.В. Самойлова, 
завідувач відділу екології

та природоохоронної роботи ЗОЕНЦ

Ужгородські  діти  навчаються  сортувати  сміття
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Жовтень визначено 
часом сезонних за-
студ, а листопад-

грудень – періодом спалахів 
грипу, то вересень на пер-
ший погляд здається нешкід-
ливим – явних причин для 
зростання захворюваності 
немає. Але факт залишаєть-
ся фактом – у вересні діти 
теж хворіють. Досить захво-
ріти одній дитині в класі або 
групі, як вірус миттєво почи-
нає поширюватися дитячим 
закладом. Принцип „слабкої 
ланки” – в дії, і ось уже в 
класі сидять двадцять чо-
ловік замість тридцяти. Тому 
батькам потрібно вчасно 
вжити профілактичні заходи, 
щоб діти хворіли рідше і не 
були настільки сприйнятливі 
до вірусів.

Вважається, що за літо 
багато дітей набувають за-
пас здоров’я і стійкості до 
вірусної інфекції.

Щасливчики, які прожили 
літо на дачі, в умовах ізоля-
ції від великого міста з його 
вірусами і забрудненням, 
„відвикли” від контактів з 
інфекцією. З поверненням 
в дитячий колектив їх чекає 
різке збільшення контактів з 
вірусами і бактеріями – дитя-
чий колектив можна порівня-
ти з колектором, що збирає 
простудні захворювання. 
Якийсь час дитина протри-

мається на літньому запасі 
здоров’я, але вже до кінця 
жовтня – початку листопада 
організм „втомлюється” і 
з’являється ризик підхопити 
застуду чи грип. Захищатися 
і зміцнювати імунну систему 
малюка потрібно відразу, 
ще до початку регулярних 
контактів. 

Зміцнення імунітету
Поза всяким сумнівом, 

міцна імунна система – це 
гарантія гарного здоров’я. 
Але піклуватися про імуні-
тет слід завжди, в будь-яку 
пору року. Перш за все, 
– правильне харчування, 
збагачене вітамінами і мі-
неральними речовинами. 
Раціон дитини повинен бути 
грамотно збалансованим. 
Тільки такий підхід допо-
може зберегти здоров’я і 
протистояти хворобам.

Загартовування
Тепла пора року – гарний 

початок для того, щоб під-
вищити стійкість дитячого 
організму до перепадів тем-
ператури. Проконсультуйте-
ся з лікарем і складіть схе-
му загартовування. Є різні 
технології, виберіть свою і 

обов’язково загартовуйтесь 
разом з дитиною. Здорові 
звички прищеплюються тіль-
ки в сімейному режимі. 

Навчіть дитину дихати ви-
ключно носом

Цей захід профілактики 
дуже простий, але, тим не 
менше, його ефективність 
перевищує 87%. Справа в 
тому, що слизова носа, на 
відміну від слизової рота, є 
дуже ефективним бар’єром 

на шляху у хвороботвор-
них мікроорганізмів. Таким 
чином, якщо через рот по-
трапляє в організм понад 
60% мікробів, то слизова 
носу попереджає попадання 
більш ніж 87%. Слід зазна-
чити, що ідеальний спосіб 
навчити дитину правильно 
дихати носом – це регуляр-
ні аеробні навантаження 
під контролем дорослих. 
Отже,– спорт та профілак-
тика!

Забезпечте дитину щодня 
чистою носовою хустинкою

Без сумніву, паперова 
хустинка – це кращий варі-
ант, тому що вона гігієнічна 
та не дозволяє інфекції по-
ширюватися. Крім цього, 
не слід дитину вчити чхати 
в долоню, краще якщо ма-

люк буде це робити в згин 
руки, так як з долоні мікроби 
швидко поширяться на по-
верхнях усього  приміщення. 
Дорослі повинні дотримува-
тися цього правила в першу 
чергу, адже найчастіше саме 
дорослі приносять мікроби 
в будинок, де знаходиться 
малюк!

Фізичні навантаження
Зарядка, регулярні занят-

тя спортом, плавання, ма-
саж – всі ці заходи допомага-
ють дитині стати міцнішим і 
витривалішим. А лікувальна 
фізкультура – це відмінна 
профілактика респіраторних 
захворювань! Направлення 
на заняття можна отрима-
ти у лікаря-фізіотерапевта 
або педіатра. Спеціаліст з 
лікувальної фізкультури на-
вчить дитину вправам, які 
поліпшують кровообіг орга-
нів дихання. А саме носо-
глотка – це основна мішень 
респіраторних вірусів! Якщо 
робити вправи при перших 
ознаках нездужання – біль 
в горлі і закладеність носа 
відступають. Курс занять 
складається з 10 зустрічей, 
після яких і ваша дитина, 
і ви будете володіти дуже 
ефективними способами 
боротьби із застудою. 

І нехай цей навчальний рік 
пройде без хвороб!

ФАХІВЦІ МНС ЗАСТЕРІГАЮТЬ, ПОПЕРЕДЖАЮТЬ…

ЗДРАСТУЙ,  ШКОЛА!  ЗДРАСТУЙ,  ЗАСТУДА?

Ставлення до довкілля у дітей на-
бувається з досвідом, отрима-
ним у ранньому дитинстві. Тому 

головним завданням батьків є обла-
штування будинку, а особливо дитячої 
кімнати, з урахуванням потреб дитини. 
І безпека дітей відіграє ключову роль. 
Часто малюки в пошуках пригод ви-
являють винахідливість, яку батькам 
важко передбачити, а самі не можуть 
зрозуміти ризикованості витівок.

Це просто неймовірно, скільки не-
щасних випадків стається через не-
уважність дорослих, які залишають 
дітей наодинці з відкритим вікном! 
Малюки так і норовлять залізти на 
підвіконня. 

Щоб уникнути такої спокуси, за-
ставте підвіконня кімнатними квітами, 
сувенірами і книгами і поясніть дитині, 
що чіпати тут нічого не можна.

Простежте, щоб у кімнаті не було 
маленьких легких стільчиків та інші 
предмети меблів, які малюк зможе під-
тягти до вікна.

Ніколи не навалюйся та не сідайте 
на підвіконня! Діти завжди копіюють дії 
дорослих. Дивіться у вікно тільки на 
відстані, і постійно повторюйте дитині, 
що тільки так і потрібно робити.

Не залишайте малюка одного в кім-
наті. Це дуже важливо, адже навіть за 
пару хвилин тямущий малюк встигне 
накоїти небезпечних справ.

З раннього віку пояснюйте дитині, 
що залізати на підвіконня дуже небез-
печно. Говорячи слово «не можна», 
потрібно пояснювати, чому не можна. 

Як зробити безпечним для малюка 
звичайне металопластикове вікно?

Недоліків у пластикових вікон не 

менше, ніж переваг.
По-перше, навіть дворічні діти зу-

міють відкрити стулку без особливої 
натуги.

По-друге, якщо у звичайному вікні 
можна використовувати для провітрю-
вання порівняно безпечну кватирку, то 
в пластикових вікнах відкритою зали-
шається ціла стулка, широка і висока.

По-третє, багатьох чомусь заспоко-
ює москітна сітка, але вона не здатна 
утримати вагу малюка! Часто діти ви-
падають з вікна саме з сіткою, понаді-
явшись на її уявну міцність.

Найнебезпечніший вік
Починати турбуватися потрібно 

приблизно з року, а то і раніше. Вікна 
завжди привертають увагу дітей: у них 
цікаво виглядати, а щоб краще бачити, 
можна навалитися на скло або залізти 
на підвіконня.

Дитина трохи старша – в півтора або 
два роки – вже досить кмітлива, щоб 
підтягти до вікна стілець або табуретку 
і залізти наверх з її допомогою. Далі – 
все просто: повернув ручку, і до трагедії 
залишився один крок.

Як захистити дитину від падіння з 
вікна?

Замислюватися про методи запо-
бігання біди краще заздалегідь, ще на 
стадії замовлення пластикових вікон:

- найбільш ефективним засобом за-
хисту від несанкціонованого відкриття 
фрамуг, у тому числі дітьми, є монтаж 
дитячих замків різних конструкцій;

- прекрасне рішення для вікон як з 

поворотною, так і поворотно-відкидною 
стулкою є ручки з ключем або кнопкою 
(абсолютно ідентичні за своїм функці-
оналом);

- найбільш лаконічним і простим 
способом уберегти наших дітей від за-
гроз відкритого вікна – зняття віконної 
ручки;

- ще одним різновидом є блокування 
відкриття вікна. Цей вид захисних ві-
конних пристроїв зарекомендував себе 
як надійний і простий механізм, що по-
вністю відповідає своєму призначенню. 
Ця універсальна, що блокує відриван-
ня, конструкція може встановлюватися 
як на квартирні вікна, так і на двері.

Захисні решітки на вікна
При експлуатації віконних систем 

найбільш безпечний варіант захисту 
від дітей. 

Спеціальна плівка на вікна. Процес 
фізичного знищення віконного скло-
пакета в домашніх умовах малоймо-
вірний. Проте така можливість існує. 
Захист склопакета від такого впливу 
буде ще одним варіантом безпечного 
використання вікна дитиною.

Якщо віконна система виконана 
без застосування броньованих скло-
пакетів, то поправити ситуацію можна 
за допомогою міцної плівки різної 
товщини.

І на закінчення: пам’ятайте, що ні-
які замки і пристосування не замінять 
уважного батьківського погляду.

А.С.Треніна, 
методист обласного

методичного кабінету
НМЦ ЦЗ та БЖД
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