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4 – 10 грудня в м. Братислава (Словаччина) 
проведено п’ятий (заключний) науково-практич-
ний семінар „Інформаційні технології у навчанні” 
міжнародного українсько-словацького проекту 
„Інноваційні методи в освіті для підтримки парт-
нерства – InovEduc”. Учасниками семінару були 
вчителі Закарпатської області та Східної Сло-
ваччини, працівники Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, Кошицького 
та Пряшівського педагогічних методичних центрів 
(Словаччина). Проект реалізується Закарпат-
ським інститутом післядипломної педагогічної 
освіти спільно з Пан-європейським університе-
том (Paneurópska vysoká škola, м. Братислава, 
Словацька Республіка) у рамках програми „SK08 
Транскордонне співробітництво”, яка фінансуєть-
ся Норвезьким фінансовим механізмом та урядом 
Словацької Республіки. 

На базі Пан-європейського університету 

учасникам семінару 
презентовано під-
готовлені названим 
навчальним закла-
дом, а також Ужго-
родським національ-
ним університетом 
3D моделі пам’яток 
історії Закарпаття і 
Східної Словаччини; 
проведено дискусію 
щодо можливост і 
використання вчи-
телями обох країн 
підготовлених мате-
ріалів у навчально-
виховному процесі. З 
учасниками проекту 

проведено спеціальні практичні заняття-навчання 
з підготовки 3D моде-
лей.

Під час роботи се-
мінару звернено ува-
гу на питання тран-
скордонної співпраці 
Словаччина –Австрія. 
Учасники проекту здій-
снили піший перехід 
до Австрії через міст 
Свободи; відвідали 
школу в м. Мархег; 
взяли участь у зустрічі 
в мерії м. Гайнбург з 
мером та відповідаль-
ними працівниками 
мерії, під час якої об-
говорювалися питання 

транскордонного співробітництва, а також про-
блемні питання вивчення державної (німецької 
мови) у навчальних закладах Австрії дітьми зі 
словацьких сімей.

Під час відвідання Церковної основної школи 
„Нарнія” (Братислава) педагоги мали можливість 
ознайомитися з інноваційними методами на-
вчання у середовищі Об’єднання шкіл Клайва 
Стейплза Льюїса. 

Учасники семінару працювали над запропо-
нованим завданням щодо створення робочого 
проекту „Кордон”, метою якого було з’ясувати, 
чи отримали вчителі протягом реалізації проек-
ту необхідні навики використання інноваційних 
методів навчання під час вивчення окремих тем; 
оцінюванням усього перебігу проекту „InovEduc”; 
підготовкою наступних завдань проекту „InovEduc” 
та пропозицій про можливості продовження про-
екту.

У культурній програмі заходу освітянам орга-
нізовано екскурсії у м. Братислава, м. Дєвінська 
Нова Вес (Словаччина), м. Гайнбург (Австрія).

Відповідно до угоди між МОН України та посольством Франції в Укра-
їні завершено перший етап програми PRO FLE, у результаті якого 
підготовлено фахових методистів-тренерів та навчально-методичні 

матеріали для проведення курсів фахового вдосконалення вчителів на циф-
ровій освітній платформі, розробленій Міжнародним центром педагогічної 
освіти CIEP та центром міжнародної сертифікації CNED.

12 грудня у резиденції посла Франції пані Ізабель Дюмон за участі заступ-
ника Міністра освіти і науки Павла Хобзея відбулася церемонія вручення 
сертифікатів тюторів програми PRO FLE учасникам проекту – методистам 
обласних інститутів підвищення кваліфікації, викладачам та вчителям.

У ході зустрічі наголошувалося на тому, що подібні проекти є вкрай 
необхідними для нової української школи завдяки міжнародній сертифікації 
учасників програми, що є свідченням рівня фахової майстерності вчителя 
іноземної мови.

На теренах Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 
вже третій місяць поспіль працює пілотна група учителів французької мови 
області, що навчаються дистанційно на цифровій освітній платформі PRO 
FLE (тренер Рацюк О.І.).

Міжнародна освітня платформа підвищення
кваліфікації вчителів французької мови PRO FLE в дії

„ІННОВАЦІЙНІ  МЕТОДИ  В  ОСВІТІ  ДЛЯ  ПІДТРИМКИ  ПАРТНЕРСТВА — INOVEDUC”
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17 грудня на базі Закарпатського 
ІППО відбувся ІІІ етап ХVІІ Міжнарод-
ного конкурсу знавців української мови 
імені Петра Яцика. Загалом у змаган-
нях взяли участь 134 учні 3-11 класів, 
а також 15 студентів ПТНЗ, ВНЗ I-II та 
III- IV р.а. 

Вітаючи присутніх, завідувач кабінету 
методики викладання суспільно-гумані-
тарних та художньо-естетичних дисци-
плін, кандидат педагогічних наук Тетяна 
Дмитрівна Гнаткович наголосила, що 
учні та студенти є залюбленими в рід-
не слово, знають і шанують його, вони 
свідомі громадяни, які готові стати в обо-
рону української мови і культури. Кон-
курс має благородну мету – виховувати 
пошану до рідної мови, засвідчити, що 
володіти українською мовою престижно, 
модно й почесно. Бо нема держави без 
мови. Зрозуміло, не всі зможуть стати 
переможцями, але перемога вже в до-
лученні до цього престижного конкурсу, 
усвідомленні себе українцем. 

Голова журі конкурсу, доцент кафедри 
суспільно-гуманітарних та етико-есте-
тичної освіти ЗІППО, кандидат педаго-
гічних наук, письменник Петро Михай-
лович Ходанич відзначив, що інтерес 
до конкурсу зростає не тільки в Україні, 
але й близькому та далекому зарубіжжі. 
За останні роки кількість учасників кон-
курсу сягала 5 мільйонів людей з-понад 
двадцяти країн світу. Це є свідченням 
того, що інтерес до України зростає, 
світ розуміє, що саме українська мова є 
ключиком до співпраці з нашою країною. 
Турбота про престиж рідної мови – це 

святий обов’язок кожного свідомого 
українця, тому приємно бачити щирі очі 
юних учасників конкурсу, адже саме їм 
творити нову Україну. 

Заступник директора ЗІППО, канди-
дат історичних наук Михайло Михай-
лович Басараб підкреслив значущість 
любові до рідного слова в політично 
складний для нашої держави час. На 
усіх історичних етапах становлення 
української державності саме молодь 
показувала приклад любові до рідної 
землі. Насамкінець побажав учасникам 
успішного виконання граматичних та 
творчих завдань.

Журі відібрало найкращі роботи для 
представлення на ІV всеукраїнський 
етап. 

Водночас конкурс дав можливість 
проаналізувати рівень мовленнєвої під-
готовки школярів та студентів області, 
адже учасники змагань представляли 
усі райони та міста Закарпаття. Від-
значено, що завдання граматичного 
характеру учні та студенти загалом 
виконали на середньому і достатньому 
рівнях. А щодо творчих робіт – виникає 
низка запитань. Багато творів написані 
за схемами (типові вступи, заяложені 
фрази, слаба аргументація тощо). Адже 
саме творча робота розкриває духовні 
інтереси та інтелектуальний потенціал 
людини, рівень начитаності, знань та 
вмінь у застосуванні слова. Все це ста-
не підґрунтям напрацювань до роботи 
зі слухачами-мовниками в ЗІППО, які 
безпосереднього навчають наших дітей 
рідній мові. У межах міжнародної кампанії „16 днів проти ґендерного на-

сильства” 7 грудня в Закарпатському інституті післядиплом-
ної педагогічної освіти відбувся семінар „Права людини та 

права дитини у контексті попередження і протидії насильству в 
сім’ї”.

До проведення семінару долучилися Центр практичної психоло-
гії, соціальної роботи та корекційної освіти Закарпатського інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти, Департамент соціального 
захисту населення, Центр ґендерної освіти при Ужгородському 
національному університеті. Учасниками семінару були практичні 
психологи і соціальні педагоги навчально-виховних закладів За-
карпатської області. Маріанна Колодій, директор Центру ґендерної 
освіти при УжНУ, інформувала присутніх про стан та проблеми за-
побігання і протидії ґендерному насильству Україні. Неля Машкара, 
головний спеціаліст Департаменту соціального захисту населення 
Закарпатської облдержадміністрації, ознайомила із статистикою 
ґендерного насильства та насильства в сім’ї у Закарпатській об-
ласті. Валентина Шевчук, завідувач центру практичної психології, 
соціальної роботи і корекційної освіти, розповіла про діяльність 
психологічних служб навчально-виховних закладів у Закарпатській 
області щодо запобігання ґендерного насильства та насильства 
над дітьми.

Учасники заходу отримали інформаційні буклети з порадами, 
як діяти і куди звертатися у випадку насильства.

Переосмислити істинну природу й мету освіти – на часі. На 
часі й діяти, щоб покласти край застарілій системі освіти, 
перейти до практичного вирішення критичних проблем. 

Саме це спонукає звертатися до кращих світових практик змін та 
черпати досвід із усіх існуючих джерел. 

Трохи поталанило тим, хто завітав на презентацію книги сера 
Кена Робінсона „Школа майбутнього”, яка нещодавно відбулася в 
Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Бо 
це була не стільки презентація власне книги, скільки пошук мож-
ливостей подолання  викликів, які стоять сьогодні перед школою. 

Спасибі видавництву „Літопис” у особі пана Михайла Комарниць-
кого за нагоду через чудову книгу наблизити наше шкільництво, 
батьків, чиновників до розуміння, що таке школа майбутнього.

ІІІ етап ХVІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови 
імені Петра Яцика

Яка вона, школа майбутнього?

Права людини та права дитини у контексті попе-
редження і протидії насильству в сім’ї
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У Закарпатському iнститутi пiслядипломної 
педагогiчної освiти за iнiцiативи кафедри 
педагогiки та психологiї та кабiнету методи-

ки викладання суспiльно-гуманiтарних та худож-
ньо-естетичних дисциплiн вiдбулася Обласна на-
уково-методична конференцiя, присвячена 125-й 
рiчницi вiд дня народження визначного педагога, 
письменника та видавця Олександра Маркуша 
(1891-1971). 

Олександр Маркуш, автор понад 20 пiдручникiв 
для початкової середньої школи, увiйшов у 
культурно-освiтнiй процес нашого краю перш за 

все тим, що протягом 17 рокiв, почи-
наючи вiд 1922 року, видавав журнал 
для учнiв та молодi „Наш рiдний край”, 
додаток „Вiночок для пiдкарпатських 
діточок”, у яких головним завданням 
вбачав виховання молодi засобами 
етнопедагогiки. 

Вiдкрив конференцiю заступник ди-
ректора з науково-дослiдної роботи та 
наукової дiяльностi ЗIППО, кандидат 
iсторичних наук М.Басараб, який наго-
лосив на актуальностi краєзнавства в 
навчально-виховному процесi 
сучасної школи, висвiтлив 
особливостi епохи 20-30 рр. 
ХХ ст. на Закарпаттi.

П.Ходанич, к.п.н, доцент 
кафедри суспiльно-гуманiтарної та ети-
ко-естетичної освiти ЗIППО, розкрив 
особливостi культурно-освiтнього про-
цесу на Закарпаттi в часи О.Маркуша, 
окреслив його роль як автора пiдручникiв 
та прозаїка.

Л.Ходанич, к.п.н., доцент, завiдувач ка-
федри педагогiки та психологiї, висвiтлила 
роль О.Маркуша в розвитку лiтератури 
для дiтей на Закарпаттi, здiйснила 
рiзнобiчний аналiз повiстi-казки „Пригоди 

Вовчка Товчка” у контекстi дитячої лiтератури 
Закарпаття.

Голова Закарпатської органiзацiї Нацiональної 
спiлки письменникiв України Василь Густi 
подiлився з присутнiми спогадами про О.Маркуша, 
вiдзначив його творчу манеру як модернiста. 

Методична частина конференцiї мiстила цiкавi 
розробки урокiв з лiтературного краєзнавства, якi 
пiдготували вчителi української мови та лiтератури 
– слухачi курсiв пiдвищення квалiфiкацiї.

Особливо цiкавим видався досвiд учителя 
Завадкiвської ЗОШ I-II ступенiв Воловецького 
району Н.Далекорей, яка в деталях оповiла 
про вiдкритий урок у 8 класi за оповiданням 
О.Маркуша „Федорова служба”.

Завершуємо Рік англійської 
мови в Україні… Без сумні-
ву, цей рік привернув увагу 

населення до проблеми вивчення 
та володіння англійською мовою.  
За результатами дослідження, 
компанією TNS на замовлення 
ініціативи GoGlobal, 61% насе-
лення міст України у віці 18-55 
років вивчає іноземну мову, з 
них 91% – англійську. При цьому 
34% опитаних почали вивчати 
англійську мову саме протягом 
2016 року. 

У Рік англійської мови було ре-
алізовано безліч проектів по всій 
Україні, спрямованих на популя-
ризацію вивчення мови. Ініціато-
ром та натхненником більшості з 
них стала громадська організація 
GoGlobal. Серед найуспішніших 
проектів вважаємо проект при-
шкільних таборів GoCamp – най-
більшого культурно-освітнього 
проекту в Україні із залученням 
іноземних волонтерів зі всього 
світу. 

Закарпаття має чим пишатися 
у цей рік: два переможці Всеукра-
їнської учнівської олімпіади з ан-
глійської мови, два 200-бальника, 
переможець Всеукраїнського 
конкурсу „Учитель Року – 2017” 
у номінації „Англійська мова”, 
відкриття тестового центру PTE, 
співпраця з міжнародними видав-
ництвами та освітніми центрами.

Про заходи щодо відзначення 
офіційного закриття Року англій-
ської мови в Україні можна дізна-
тися тут http://globaloffice.org.ua/
uk/news/

До 125-рiччя педагога, письменника, видавця Олександра Маркуша

Завершуємо
Рік англійської мови 

в Україні

3 грудня 2016 року у 
Закарпатському інститу-
ті післядипломної педа-
гогічної освіти відбувся 
ІІІ (обласний) етап VІІ 
Міжнародного мовно-
літературного конкурсу 
учнівської та студент-
ської молоді імені Т. Шев-
ченка. У конкурсі взяло 
участь 27 учнів 5–11 
класів загальноосвітніх 
навчальних закладів об-
ласті, 14 учнів ПТНЗ 
і студентів ВНЗ І-ІІ та 
ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Вітаючи учасників, завідувач кабінету 
методики викладання суспільно-гума-
нітарних та художньо-естетичних дис-
циплін, кандидат педагогічних наук Т. 
Гнаткович наголосила, що бути учасником 
цього конкурсу – значить не тільки опану-
вати граматичні правила, а й бути патріо-
том, знати і любити історію українського 
народу, його мову, традиції, формувати у 
собі громадянина України. Вона ознайо-
мила їх із завданнями конкурсу, пояснила 

особливості виконання. Голова журі, завідувач 
кафедри педагогіки і психології інституту, кан-
дидат педагогічних наук, доцент Л. Ходанич 
наголосила, що участь у конкурсі – це не тільки 
засвідчення знання рідної мови, літературної 
спадщини великого Кобзаря, а й нагода ви-
словити свої думки з приводу сучасних подій. 
Вона звернула увагу на благородну мету кон-
курсу – піднесення престижу рідної мови серед 
підростаючого покоління, виховання пошани до 
державної мови.

Заступник директора ЗІППО, кандидат істо-
ричних наук М. Басараб підкреслив значущість 
патріотизму для українців у нелегкі часи, на-

голосив на ролі рід-
ного слова у відро-
дженні та розвитку 
нації та держави, 
побажав учасни-
кам успішного ви-
конання творчих 
завдань. Журі віді-
брало кращі роботи 
для представлення 
на четвертий все-
український етап.

ЗМАГАЛИСЯ  ЗНАВЦІ  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ
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На базі Закарпатського угорського 
інституту ім. Ференца Ракоці ІІ у 
м. Берегові з 28 листопада по 16 

грудня вчителі математики проходили 
курси підвищення кваліфікації. 

Слухачі курсів на основі компетентнісного підходу за 
ці три тижні перетворилися з пасивного об’єкта педаго-
гічної дії на активного суб’єкта навчально-пізнавальної 
діяльності. Адже, компетентнісний підхід гармонійно 
поєднує традиційний підхід викладання, головним за-
вданням якого є формування стійких знань, умінь та 
навичок і особистісно орієнтовану форму навчання, 
метою якої є створення умов для розвитку та само-
реалізації кожного педагога. Учителі математики мали 
можливість вдосконалювати свою професiйну май-
стерність на основi модернiзацiї змiсту, форм i методiв 
навчання, впровадження iнновацiйних технологiй у 

навчальний процес.
Навчання на основі компетентнісного підходу перед-

бачає перетворення слухача з пасивного об’єкта педа-
гогічної дії на активного суб’єкта навчально-пізнаваль-
ної діяльності, формування готовності до постійного 
підвищення освітнього рівня, потреби в актуалізації і 
реалізації свого особистого потенціалу, здатності само-
стійно набувати нові знання й уміння, розвиток власних 
здібностей, у прагненні до самореалізації в соціально-
корисній діяльності, використання імітаційно-моделю-
ючих, проектно-дослідницьких методів, контекстного 
навчання, принципів інтеграції навчальної, проектної і 
дослідницької діяльності.

Науково-педагогічні працівники та методисти ін-
ституту на своїх лекціях, практичних та семінарських 
заняттях обговорювали зі слухачами курсів сутність 
сучасної філософії освіти, закріплювали уміння і на-
вички ефективного вирішення психолого-педагогічних 
проблем. 

Заступник директора з навчально-методичної 
роботи та моніторингу якості освіти Закарпатського 
інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент Петечук Василь 
Михайлович та методист кабінету методики викла-
дання природничо-математичних дисциплін Петечук 
Катерина Михайлівна на своїх лекціях та практичних 
заняттях поглиблювали знання курсантів про сучасний 
стан математики та методику її викладання, форму-
вали здатність вибудовувати професійну діяльність 
на основі сучасних нормативно-правових документів 
в системі освіти України, вміння розв’язувати рівневі 
олімпіадні завдання, завдання підвищеної складності, 
підвищували методологічну та теоретичну компе-
тентності учителів в умовах оновлення змісту освіти. 
Василь Михайлович вироблював здатність планувати 
і конструювати навчальний процес з математики від-
повідно до нових педагогічних технологій, здатність 
здійснювати інноваційну діяльність. Петечук В.М. обго-
ворював з учителями методику роботи з обдарованими 
учнями, практику формування навичок самостійного і 
критичного мислення, системного педагогічного аналізу, 
здатності переносити відомі вчителю знання, варіанти 
розв’язання, методи навчання і виховання в умови 
нових педагогічних ситуацій. 

Катерина Михайлівна ознайомила слухачів із під-
ходами вибору необхідного матеріалу та конструю-
вання змісту уроку відповідно до вікових особливостей 
учнів, здатністю оцінювати навчальні досягнення учнів 
у відповідності до державних стандартів вивчення 
математики, вимог різнорівневих програм, здатністю 
здійснювати логіко-дидактичний аналіз навчального 
матеріалу шкільних підручників, навчала здатності 
здійснювати аналіз та самоаналіз уроку математики 
з позицій різних наукових підходів. Петечук К.М. роз-
глянула актуальні питання тестування та моніторингу 
якості математичної освіти. Вона ознайомила курсантів 
із Міжнародним порівняльним дослідженням якості при-
родничо-математичної освіти TIMSS, а також провела 
практичні заняття із методики підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання, вказала на організацію, про-

ведення та результати ЗНО, проаналізувала зміст та 
структуру тесту. 

Завідувач кафедри методики викладання природни-
чо-математичних дисциплін, кандидат фізико-матема-
тичних наук, заслужений учитель України Орос Віктор 
Михайлович ознайомив слухачів курсів з практичною 
роботою на ЕОМ з навчально-контролюючими про-
грамами, провів тематичну дискусію „Інформаційні та 
телекомунікаційні технології у викладанні математики. 
Навчально-контролюючі програми та їх застосуван-
ня”. Учителі математики освоїли нові інтелектуальні 
інструменти, педагогічні та інформаційні технології, 
можливості впровадження необхідних змін у навчаль-
но-виховний процес в ІКТ наповненому середовищі, 
набули навички аналізувати освітні ресурси Інтернету, 
використання ІКТ у навчанні математики. 

Старший викладач кафедри природничо-математич-
ної освіти та інформаційних технологій Закарпатського 
інституту післядипломної педагогічної освіти Сігетій Ігор 
Петрович навчав курсантів на практичних заняттях з 
ЕОМ самостійно створювати мультимедійні презента-
ції, методичні та дидактичні матеріали для вивчення 
математики за допомогою текстового редактора та 
табличного процесора, навикам володіння інформацій-
ними технологіями. Також Сігетій І.П. при проведенні 
спецкурсу формував у педагогів навички логічного 
мислення та розв’язування логічних задач різних типів 
на уроках математики і в позаурочній роботі.

Навчально-тематичним планом курсiв пiдвищення 
квалiфiкацiї вчителiв математики передбачено виконан-
ня і захист випускної роботи – виду методичної роботи 
педагога, яка відображає рівень його професійної ком-
петентності, містить результати педагогічного пошуку. 
Усі слухачі курсів вчителів математики у м.Берегові при 
написанні випускної роботи опрацювали інформаційні 
джерела, в яких висвітлено аспекти досліджуваної про-
блеми. Це були монографії, підручники, навчальні та 
навчально-методичні посібники, періодичні педагогічні 
видання, інтернет-ресурси, методичні рекомендації 
та матеріали, інформаційні бюлетені, інформаційно-
методичні та тематичні збірники тощо. Курсанти ви-
користали удосконалені і набуті під час курсів навички 
використання ІКТ, створили мультимедійні презентації 
і всі успішно захистили випускні роботи.

Педагогічна практика відбулась на базі Берегівської 
гімназії Берегівської міської ради Закарпатської області 
(директор Кенийз Володимир Михайлович). Слухачі 
курсів ознайомилися із школою: складом педагогічного 
колективу, проблемним питанням навчального за-
кладу та предметів природничо-математичного циклу, 
навчально-методичним забезпеченням процесу ви-
кладання математики, становленням та надбаннями 
гімназії, її перспективами. Проведено відкриті уроки, їх 
аналіз та вироблення рекомендацій щодо можливостей 
удосконалення.

Перший урок проводила вчитель вищої кваліфікацій-
ної категорії, учитель-методист Шулла Марія Петрівна. 
На уроці-екскурсії систематизації та узагальнення знань 
з теми „Показникова функція” в 11-му класі учні разом з 
учителем поринули на виставку показникових функцій. 
У першій залі на рекламах було показано застосування 
показникової функції у природі: розмноження бактерій, 
приріст деревини, зміна температури, атмосферного 
тиску. В усній та тестовій формах проведено актуаліза-
цію опорних знань учнів. Старшокласники розпізнавали 
показникові функції, їхні графіки та властивості. 

У залі показникових рівнянь та нерівностей на-
ведено рекламу застосування показникової функції в 
економіці: зокрема при обчисленні приросту населення 
та розрахунках у банківській системі. Учні повторили 
основні методи розв’язування показникових рівнянь та 
нерівностей і розділившись на групи самостійно вико-
нували запропоновані учителем завдання з наступним 
коментарем окремих рівнянь та нерівностей біля дошки. 

У виставковій залі „Показникова функція у завданнях 
ЗНО” одинадцятикласники, на яких уже у скорому часі 
чекає це випробовування, спочатку виконували за-
вдання з вибором однієї правильної відповіді, а потім 
завдання на встановлення відповідності, структуровані 
завдання, завдання відкритої форми з короткою відпо-
віддю та розгорнутої відповіддю на поглибленому рівні.

На другому уроці в 10-му класі учні формували 
свої уміння і навички з теми „Тотожні перетворення 
виразів, що містять корені n-ого степеня”. Учитель ви-
щої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Барна 
Марія Федорівна чітко окреслила мету уроку. Вдалими 
висловами відомих діячів науки та народною мудрістю 
вона мотивувала кожний крок навчальної діяльності 
своїх вихованців. Актуалізація опорних знань учнів була 
проведена таким чином, щоб учні змогли за аналогією, 

на основі вивченого у 8 класі теоретичного 
матеріалу та його практичного застосуван-
ня з теми „Квадратні корені”, виконувати 
запропоновані учителем різноманітні за-

вдання. Повторивши відомості про квадратний корінь, 
учні усно і письмово вміло виконували дії над коренями 
n-ого степеня: виносили множники з під знака кореня, 
вносили множники під знак кореня, знаходили подібні 
радикали, порівнювали корені, звільнялися від ірраці-
ональності в знаменниках дробів.

При підведенні підсумків уроку вчитель акцентувала 
увагу учнів на тому, що „як крапля точить камінь не 
силою, а частим падінням, так і людина стає вченою 
частим учінням” (Дістервег).

Контрольно-практична робота у формі майстер-
класу продемонструвала значимість її проведення. 
Адже майстер-клас – це сучасна форма проведення 
навчального тренінгу-семінару для відпрацювання 
практичних навичок за різними методиками і техноло-
гіями з метою підвищення професійного рівня і обміну 
передовим досвідом учасників, розширення кругозору 
і залучення до новітніх галузей знань. Майстер-клас 
сприяє розвитку педагогічної майстерності і науково-
методичного зростання. Професійна майстерність 
завжди є плодом тривалої практичної праці вчителя. 
Праці осмисленої, наповненої вдумливими роздумами 
про проблеми своєї професійної діяльності. Кожний 
сучасний учитель-професіонал повинен вирізнятися 
своїм неповторним почерком. Досягти цього вкрай 
непросто. В.Сухомлинський стверджував, „що стає 
майстром педагогічної праці швидше за все той, хто 
відчув у собі дослідника”. Презентація напрацьованого 
професійного досвіду учителя для його обміну та вза-
ємообміну в ході проведення майстер-класу пред’являє 
досить серйозні вимоги до сторони, яка демонструє 
свій досвід і до сторони сприймаючої та оцінюючої. У 
цьому зв’язку виникає проблема науково-методичної 
компетентності учасників майстер-класу. Перед учите-
лем-майстром постає ціла низка проблем:

- які грані свого досвіду краще представити для 
осмислення в ході майстер-класу?

- яким чином краще зробити це?
- чи давати в більшому обсязі приклади практичної 

роботи з дітьми, залишивши для їх колективної інтер-
претації більш велике поле вільних концептуальних 
парадигм?

Усі ці й багато інших аналогічних запитань ставлять 
форму майстер-класу в низку особливо пріоритетних 
і перспективних ланок систематичного і активного під-
вищення кваліфікації вчителів області. 

Курси підвищення кваліфікації вчителів математики 
пройшли в тісній співпраці науково-педагогічних та 
педагогічних працівників ЗІППО і філії інституту у місті 
Берегові. Ця співпраця має важливе значення. Адже, 
у квітні 2017 року інтегрованими курсами вчителів 
природничо-математичних дисциплін, які працюють в 
школах з угорською мовою навчання, будуть керувати 
у місті Берегові працівники Берегівської філії ЗІППО. 
Тому в роботі курсів учителів математики взяли активну 
участь методист філії Попович Е.Б. і завідувач філії 
Габода Б.В. 

Особливу подяку хочеться висловити ректору За-
карпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці 
ІІ у м. Берегові Орос Ілдіко, зусиллями якої створені 
чудові умови роботи на базі інституту. Атмосфера 
доброзичливості, повага до фахівців, до їхньої праці 
є прикладом, який варто наслідувати в освітянських і 
наукових колективах. Вражають переміни до кращого 
в цьому інституті. Слухачі курсів із вдячністю говорили 
про душевне тепло, яке вони відчули під час курсів як 
з боку господарів, так і організаторів.

Катерина Петечук,
методист ЗІППО,

керівник курсів вчителів математики

ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ  ВЧИТЕЛІВ  МАТЕМАТИКИ 
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Її організатор – кафедра суспільно-гу-
манітарної та етико-естетичної освіти 
Закарпатського інституту післяди-

пломної педагогічної освіти.
До роботи конференції зголосили-

ся представники державних наукових 
установ, вищих навчальних закладів, 
творчих спілок, організацій з різних 
куточків України: Інститут проблем ви-
ховання НАПН України, ДНУ ”Інсти-
тут модернізації змісту освіти” НАПН 
України, Вищі навчальні заклади (Чен-
стохова, Конін, Польща), ДВНЗ „Ужго-
родський національний університет”, 
Мукачівський державний університет, 
Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка, Закар-
патський інститут післядипломної педа-
гогічної освіти, Закарпатська академія 
мистецтв, Карпатський університет іме-

ні Августина Волошина, Кропивниць-
кий Інститут регіонального управління 
і економіки, Інститут еколого-релігійних 
студій ДВНЗ „Ужгородського національ-
ного університету”, КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти”, Закар-
патська організація Національної спілки 
письменників України, Національна Ліга 
українських композиторів, Закарпат-
ська організація Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України, 
Закарпатська організація Національної 
спілки краєзнавців України, Товариство 
словаків Закарпаття імені Людовіта 
Штура, учителі християнської етики, 
української мови і літератури, вихова-
телі групи продовженого дня Закарпат-
ської області, духовенство Срібної Зем-
лі, працівники Закарпатського краєзнав-
чого музею імені Теодора Легоцького.

Роботу конференції модерувала Ма-
рія Баяновська, завідувач кафедри сус-
пільно-гуманітарної та етико-естетичної 
освіти ЗІППО, кандидат педагогічних 
наук, доктор філософії (PhD), доцент, 
член-кореспондент Міжнародної Ака-
демії богословських наук, член Націо-
нальної Ліги українських композиторів, 
котра у вступному слові оголосила мету 
та завдання конференції, окреслила 
напрями її роботи, привітала ювіляра – 
Миколу Івановича Зимомрю з його се-

мидесятиріччям. 
З вітальним словом до конференції 

та до ювіляра, почесного гостя, звер-
нулися: від адміністрації ЗІППО – Ми-
хайло Басараб, заступник директора з 
науково-дослідної роботи та міжнарод-
ної діяльності Закарпатського інституту 
ППО, доцент кафедри суспільно-гума-
нітарної та етико-естетичної освіти За-
карпатського інституту ППО, кандидат 
історичних наук, Густі Василь, голова 
Закарпатської організації Національної 
спілки письменників України.

Привітання прозвучали також від об-
ласного крайового культурно-освітнього 
товариства „Просвіта”.

Пленарне засідання конференції від-
крила доцент Марія Баяновська, виго-
лосивши доповідь за темою ”Цілісність 
духовності стосовно особистості в умо-
вах євроінтеграції”.

Професор кафедри менеджменту та 
інноваційного розвитку освіти Закарпат-
ського інституту ППО, доктор фізико-
математичних наук, професор, лауреат 
Державної премії України в галузі науки 
і техніки, заслужений винахідник Укра-
їни Василь Химинець виступив з допо-
віддю „Наукові константи професора 
Зимомрі М.І. у вимірі євроінтеграційної 
політики України”.

Перед учасниками конференції ви-

ступили відомі письменники Закарпат-
тя. Юрій Шип – письменник, член Наці-
ональної Спілки письменників України, 
лауреат двох крайових (ім. Ф. Потушня-
ка (тричі), ім. Героя України о. Августина 
Волошина) та трьох Всеукраїнських (ім. 
Леоніда Глібова, Зореслава та Івана 
Сварника) премій, нагороджений уря-
довою медаллю „За відвагу на пожежі”, 
і медаллю Національної Спілки пись-
менників України „За вагомий внесок у 
розвиток української літератури”, а та-
кож медаллю Преподобного Нестора 
Літописця „За особистий внесок у роз-
виток духовності” сконцентрував увагу 
присутніх на проблемі „Духовне слово 
поета – важливий чинник європейського 
єднання”, а Петро Ходанич – доцент ка-
федри суспільно-гуманітарної та етико-
естетичної освіти Закарпатського інсти-
туту ППО, кандидат педагогічних наук, 
доцент, член Закарпатської організації 
Національної спілки письменників Укра-
їни, член Закарпатської організації На-
ціональної спілки майстрів народного 
мистецтва України, член Закарпатської 
організації Національної спілки краєз-

навців України висвітлив тему „Ліричні 
обрії письменника Миколи Івановича 
Зимомрі”.

Почесний гість конференції Микола 
Зимомря, професор кафедри герман-
ських мов і перекладознавства Дрого-
бицького педагогічного університету 
ім. І. Франка, доктор філологічних наук, 
професор, академік АН вищої школи 
України ґрунтовно виголосив тему „Ко-
рінь життя: час теперішній у сполуці з 
минулим” та подякував присутнім за ви-
соку оцінку його науково-педагогічної, 
культурознавчої діяльності.

Свою авторську духовну програму 
„Благослови душе моя, Господа” пода-
рувала конференції та Ювілярові Юс-
тина Дідик – золотий голос Сріберної 
Землі, лауреат премії братів Шерегіїв 
та Дезидерія Задора, (концертмейстер 
Лариса Голуб’єва, викладач Ужгород-
ського державного музичного училища 
ім. Д. Задора, відмінник освіти України. 
Партія скрипки – Діана Малашина, сту-

дентка ІІ курсу Ужгородського держав-
ного музичного училища ім. Д. Задора). 

Окрасою конференції зі своїм музич-
ним вітанням стала студентка Ужгород-
ського державного музичного училища 
ім. Д. Задора Бірта Рената, (викладач 
з вокалу – Зелінка Валентина Степа-
нівна), котра виконала авторську пісню 
„Тополя”, а також чотири мініатюри на 
вірші Т.Г. Шевченка.

Упродовж роботи конференції на по-
шану почесного гостя Миколи Іванови-
ча Зимомрі її учасники співали „Многая 
літ…”, що створювало неповторно те-
плу атмосферу, своєрідну духовно-ес-
тетичну ауру.

Джерелом духовного збагачення кон-
ференції слугувала фотокопія Пересо-
пницького Євангелія, подарованого 10 
листопада Карпатським університетом 
імені Августина Волошина на честь 
70-ліття Закарпатському інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти. 

Зазначимо також, що цей форум від-
бувся за участю міжнародних гостей – 
доктора педагогічних наук, професора 
Яна Грежесяка (Конін, Польща) та док-
тора г.к., професора Владислава Греж-
чука (Ченстохова, Польща). 

Працювали дві секції: „Світ і людина: 
духовно-естетичні засади” та „Духовно-
естетична цінність слова”. Під час робо-
ти цих секцій, як і на пленарному засі-
данні, порушувалися не лише проблеми 
зі сфери науки, культури, мистецтва, 
релігії, пов’язані з духовно-естетичним 
розвитком особистості в умовах євроін-
теграційних процесів, а й здійснювався 
творчий пошук їх розв’язання.

У роботі ІІІ міжрегіональної онлайн-
конференції „Духовно-естетичний роз-
виток особистості у контексті євроін-
теграційних процесів” взяло участь 10 
докторів наук, професорів, 33 кандида-
тів наук, доцентів, 15 старших виклада-
чів та магістрантів.

До проблематики конференції ви-
явили інтерес і долучилися до її робо-

ти доктор історичних наук, професор 
кафедри історії України ДВНЗ „УжНУ” 
Сергій Федака, викладач Ужгородської 
греко-католицької богословської акаде-
мії імені бл. свмч. Теодора Ромжі отець 
Андрій Долинич, член Закарпатської 
організації Національної спілки пись-
менників України Олександр Гаврош, 
самобутній закарпатський поет Василь 
Щомак та інші. 

У подарунок учасникам конференції 
та вельмишановному Ювілярові – по-
чесному гостеві конференції – Миколі 
Івановичу Зимомрі, його родині прозву-
чала акапельно пісня „Молитва дитяти” 
(муз. М. Баяновської, сл. Юлії Драгун) 
у виконанні Марії Жабляк, методиста 
кабінету координаційно-методичної ді-
яльності Закарпатського інституту ППО 
та Марії Баяновської.

У підсумку прийнято ухвалу конфе-
ренції.

Марія Баяновська

ДУХОВНО-ЕСТЕТИЧНИЙ  РОЗВИТОК  ОСОБИСТОСТІ
У  КОНТЕКСТІ  ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ  ПРОЦЕСІВ

Сучасний світ переживає гострі проблеми духовно-морального та 
історико-культурного розвитку. Визначальна роль у їх розв’язанні на-
лежить освіті, яка закладає духовний фундамент у формуванні особис-
тості, а в ній – педагогові. Без сумніву, що від рівня духовного розвитку 
вчителя значною мірою залежить духовне здоров’я нації, її прогресив-
ний поступ. Педагог своєю діяльністю покликаний одухотворювати, 
гуманізувати та естетизувати внутрішній світ молоді, утверджуючи 
ідеали Істини, Добра і Краси. Саме ці питання порушувалися на ІІІ Між-
регіональній онлайн-конференції „Духовно-естетичний розвиток осо-
бистості у контексті євроінтеграційних процесів” 5 грудня в Закар-
патському інституті післядипломної педагогічної освіти, проведеній 
на пошану професора кафедри германських мов і перекладознавства 
Дрогобицького педагогічного університету ім. І. Франка, доктора фі-
лологічних наук, професора, академіка АН вищої школи України Зимомрі 
Миколи Івановича
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В останній вікенд осені в м. Ір-
шава стартами у відкритому 
чемпіонаті Закарпаття, при-

свяченому загиблим воїнам АТО, 
закрили сезон 2016 року спортсме-
ни-орієнтувальники.

Усі учасники, а їх було майже 
півтори сотні, були поділені на ві-
кові групи, переможці визначалися 
на середній та спринтерській дис-
танціях. 

У суботу чоловіки змагалися на 
чотирикілометровій дистанції з 18 
контрольними пунктами, жінки та 
юніорки на трикілометровій трасі 
повинні були відшукати 15 КП. Дис-
танція від школи на вулиці Шев-
ченка підіймалася на Довгу гору, 
розверталася за газовою станцією 
і ярами та байраками виходила до 
стадіону. 

Чемпіоном серед чоловіків став 
майстер спорту України Олександр 
Касьянов – студент Львівського 
національного університету вете-
ринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Ґжицького. Непросту дис-
танцію він подолав за 32 хвилини і 
26 секунд. Другим на фініші був його 
колишній одноклубник по Мукачів-
ському СК „Товариш”, а нині сту-
дент УжНУ Владислав Французов 
(36.27). „Бронза” – в ужгородця Юрія 
Дулкая – ОДЮСШІ (43.19). У зма-
ганнях жінок беззаперечною була 
перевага тренера СК „Товариш” 
Ніни Расчупкіної, яка перемогла з 
результатом 37 хвилин і 18 секунд. 
Віце-чемпіонкою стала 16-річна 
Крістіна Бобер з Кам’янецької ЗОШ 
Ужгородського району, а бронзовою 
призеркою – Вікторія Калинич з ОД-

ЮСШІ.
У забігу 16-річних спортсменок 

перемогла 12-річна чемпіонка 
України з м. Мукачево Катерина 
Цепурдей, яка на чотири хвилини 
випередила хустянку Дарину Поп 
та, на вісім хвилин – Вероніку Гуснай 
з м. Ужгород. Ще більш вражаючою 
була перевага над суперниками 
ужгородця Андрія Василини: Еду-
арда Брунцвика з „Товариша” та 
Дмитра Яцкулинця з ОДЮСШІ, що 
фінішували другим-третім, він ви-
передив майже на 20 хвилин.    

Серед дівчат не старших 14 років 
перші два місця за мукачівками: 
першою фінішувала чемпіонка 
України цього року в естафеті Вале-
рія Смочко з ЗОШ №2, другою – Ган-
на Солонець із ЗОШ №10. Третє міс-
це у Євгенії Олексій з Кам’янецької 

ЗОШ. Кращими в змаганнях хлоп-
чиків цього віку стали ужгородці 
Олександр Самсонов (перше місце) 
і Костянтин Гутич (третє), та іршав-
чанин Євген Ширило.

У змаганнях 12-річних першими 
серед дівчат фінішували мукачівки 
Яна Брунцвик та Людмила Калче-
ва, третьою – Катерина Вовканич 
з ужгородської УЗОШ № 19. Серед 
хлопчиків найсильнішими виявили-
ся ужгородці: переміг Денис Коно-
нов з клубу „Максимум”, на другій 
та третій позиціях Андрій Ресенчук 
і Юрій Богачов з клубу „Траверс”.

У змаганнях серед наймолод-
ших найкраще з двокілометровою 
дистанцією, що проходила через 7 
КП, впоралися 10-річні Владислав 
Цепурдей, Роман Хаус та Іван Со-
лонець (усі з м. Мукачево), та Ольга 

Вакуленко з ОДЮСШІ (м. Ужгород).   
Наступного дня під час змагань у 

центрі м. Іршава додатковим випро-
буванням для спортсменів став дощ 
і пронизливий вітер. Та незважаючи 
на погодні негаразди суперництво 
виявилося дуже гарячим.  Різниця 
в результатах часом становила 
секунди. 

Серед чоловіків на двокіломе-
тровій трасі з 17 КП найшвидшим 
знову став Олександр Касьянов (9 
хвилин і 43 секунди), другим фіні-
шував Петро Мирзанич з ОДЮСШІ, 
Владислав Французов цього разу 

третій. Серед жінок лідери зберегли 
свої позиції: чемпіонкою стала Ніна 
Расчупкіна, Крістіна Бобер – друга, 
а бронзову нагороду виборола На-
талія Дешко з ужгородської „Сьомої 
планети”.

Призерами в юнацьких категоріях 
стали:

до 10 років – ужгородка Ольга 
Вакуленко серед дівчат; серед 
юнаків – Владислав Цепурдей, Іван 
Солонець (обоє з м. Мукачево) та 
іршавчанин Валентин Осійський;

до 12 років – серед дівчат – му-
качівка Яна Брунцвик, та ужгородки 
Катерина Вовканич і Анастасія Піс-
кова;  серед хлопців – Михайло Ле-
літко з Іршави та ужгородці Андрій 
Михайлін і Юрій Богачов;

до 14 років – серед дівчат – му-
качівки Валерія Смочко і Ганна 
Солонець, та Євгенія Олексій з 

Ужгородського району; серед хлоп-
ців – мукачівці Олександр Ткачук і 
Олексій Шорін, та Олександр Сам-
сонов з м. Ужгород;

до 16 років – серед дівчат – ір-
шавчанки Олександра Осійська і 
Анна Дякова, та мукачівка Катерина 
Цепурдей; серед юнаків – Андрій 
Василина з м. Ужгород, Мар’ян 
Осійський з м. Іршава та Дмитро 
Яцкулинець з ОДЮСШІ.

Визначили сильніших у змаганнях 
між собою і ветерани. Найуспішні-
шими серед них стали ужгородці 
Петро Назаренко, Сергій Давиден-

ко і Віктор Малетич, представники 
Іршавщини Ольга Боднар, Леся 
та Олександр Осійські, Валентина 
Волошен, Іван Терпай, Людмила 
Пеленьо, Валентина Білунка, мука-
чівці Ігор Французов та Володимир 
Сватко.

„В Іршаві в черговий раз зібрала-
ся дуже весела, дружна, спортивна 
компанія, – повідомив головний суд-
дя змагань Георгій Фечо. – Погода, 
хоч і спробувала створити нам пе-
решкоди, але нашим спортсменам 
такі складності тільки додають сил. 
На цьому сезон орієнтування на За-
карпатті закритий. Але позмагатися 
спортсменам ще трапиться нагода. 
18 грудня в центрі Ужгорода про-
йдуть традиційні змагання „Приз 
Святого Миколая”.

Оргмасовий відділ ЗЦТКЕСУМ

Спортсмени-орієнтувальники закрили сезон 
відкритим чемпіонатом Закарпаття пам’яті

полеглих воїнів АТО
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Напередодні зустрічі новорічних 
свят традиційною є зелена „ли-
хоманка”. Усі поспішають купити 

собі головну гостю Нового року – ялиноч-
ку! Але, на жаль, ми рідко замислюємося 
над тим, що наше бажання прикрасити 
зеленою красунею свою оселю, завдає 
природі чималої шкоди. Зрубані в лісі, 
щоб на декілька днів створити святкову 
атмосферу, вже на початку січня деревця 
ялини чи сосни викинуто на смітник, як 
непотрібний мотлох. Найбільш прикро, 
що під сокирою зникають цілі гектари 
лісу.

Щоб зберегти хвойні дерева, що-
року в Україні проводяться різноманітні 
природоохоронні акції, спрямовані на 
збереження зеленого багатства – хвой-
них лісів. 

Єдиний у нашому районі приро-
до-заповідний об’єкт – національний 
природний парк „Зачарований край” 
запропонував маленьким громадянам 
Іршавщини, громадськості та всім не-
байдужим провести спільну природоохо-
ронну акцію „ЗБЕРЕЖУ ЯЛИНКУ!”, щоб 
зробити власний внесок у припинення 
винищення хвойних дерев. 

Свято відбулося за участі директора 
НПП „Зачарований край” І.М. Піняшко, 
представника відділу освіти А.А. Андріш-
ко, учителів та вихованців Осійського та 
Підгірнянського шкільних лісництв (Л.В. 
Митровці та Л.І. Щока). Організатори 
свята – фахівець з еколого-освітньої 
роботи Ірина Попович та працівники 
парку Мар’яна Цільо і Раїса Ляшко вла-
штувати для маленьких учасників акції 
справжнє новорічне свято: проводили 
майстер-класи та екологічні ігри, вчили 
дітей виготовляти різноманітні само-
робки і вироби з природних матеріалів, 
проводили вікторини за тематикою збе-

реження ялинок. Щоб школярики мали 
гарний настрій, усіх присутніх пригощали 
гарячим чаєм з лісових і польових трав, 
печивом та солодощами.

Партнери з Ужгорода – представники 
ГО ФОРЗА Світлана Купцова, Радміла 
Устич та Юрій Дербаль провели з учнями 
майстер-клас із виготовлення новорічних 
сувенірних свічок з використанням при-
родних матеріалів та нагородили дітей 
цінними призами за найкращі роботи. 

Юні любителі природи – учні шкіль-
ного лісництва Осійської ЗОШ Маріка 
Юріна та Олександра Березнай підго-
тували презентацію про браконьєрське 
винищення ялинок та наслідки, Михайло 

Черничко розважав присутніх веселими 
новорічними піснями, а Маша Мудрани-
нець презентувала загадки про ялинку. 
Учні Підгірнянського шкільного лісництва 
Олександра Виничук, Ярослав Довгінко, 
Петро Меренич і Даринка Щока вико-
нали інсценівку про любов до природи 
та бережливе ставлення до новорічних 
ялиночок. 

Директор НПП „Зачарований край” І. 
Піняшко розповів дітям про те, як багато 
потрібно років, щоб із насінини вирос-
ла ялинка, і часу, щоб її виростити. Він 
зазначив: „Дуже приємно бачити, як 
маленькі громадяни нашої іршавщини 
долучаються до збереження ялинок і, 

взявши участь у нашій акції, виступа-
ють проти їх нищівного вирубування. 
Людина, яка живе в єдності з природою, 
не буде руйнувати цей світ. Новорічна 
ялинка – це жива істота, збереження якої 
залежить від кожної людини, навіть від 
маленького хлопчика чи дівчинки. Тож, 
для збереження лісових ресурсів землі, 
давайте зробимо новорічний подарунок 
нашій природі і захистимо ці чудові де-
рева, зробивши штучні саморобні яли-
ночки-прикраси!”. 

На жаль, в Україні існує ялинкове 
браконьєрство (самовільні рубки). В од-
них випадках люди просто вирубають 
в лісі молоді деревця, в інших, коли 
поблизу немає молодих посадок, – від-
пилюють верхівки дорослих дерев. Для 
запобігання незаконного вирубування 
ялинок, щороку за наказом НПП „За-
чарований край” формується штаб із 
забезпечення організації проведення 
охорони шпилькових (ялинових) на-
саджень у передноворічний період. По 
кожному лісництву формується мобільна 
група для патрулювання лісових масивів 
природно-заповідної території з метою 
попередження, запобігання та виявлен-
ня незаконного вирубування ялинкових 
насаджень. До складу мобільних груп 
залучають представників громадськості, 
поліції, органів місцевого самоврядуван-
ня та ЗМІ. Серед місцевого населення 
проводяться роз’яснювальні роботи 
щодо відповідальності за незаконне ви-
рубування ялинок. 

Сьогоднішня природоохоронна ак-
ція „Збережу ялинку” стала для дітей 
справжнім веселим зимовим святом! 
Організатори даної акції зуміли пере-
конати маленьких громадян іршавщини, 
що у переддень новорічних свят ялинки 
потрібно берегти, а не вирубувати.

ПРИРОДООХОРОННА  АКЦІЯ  „ЗБЕРЕЖУ ЯЛИНКУ!”
ЗА  УЧАСТІ  УЧНІВ  ШКІЛ

В сучасних умовах навчання та виховання зростає 
необхідність збереження самобутності націо-
нальних надбань, забезпечення життєдіяльності 

культурної спадщини для кожної особистості як пред-
ставника свого народу.

У галузі “Мови та літератури” Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти йдеться про 
„необхідність усвідомлення учнями 
особливостей культури народів, мови 
яких вивчаються, власної національ-
ної культури”. Саме зарубіжна літера-
тура є джерелом знань про розмаїття 
етнокультур світу.

Зважаючи на зазначене вище, 
нещодавно методистом районного 
методичного кабінету відділу осві-
ти, молоді та спорту Хустської РДА 
О. Андьол проведено „педагогічну 
майстерню” „Проблема формування 
етнокультурних знань учнів на уроках 
зарубіжної літератури ” в Олексан-
дрівській ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Т. 
Лазар).

Олена Юріївна у виступі-пре-
зентації зазначила, що перед педа-
гогом стоїть завдання формування 
загальнокультурної компетентності 
як „здатності учня аналізувати й 
оцінювати досягнення національної 
та світової культури, орієнтуватися в 
культурному та духовному контексті 
сучасного суспільства, застосовувати 
методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські 
цінності”. Методист наголосила на тому, що 4 лінії літе-
ратурного компонента – емоційно-ціннісна, літературоз-
навча, загальнокультурна і компаративна – потребують 
від учителя зарубіжної літератури залучення учнів до 
загальнолюдських цінностей, виховання поваги до на-
ціональних і світових традицій, толерантного ставлення 
до представників різних культур, віросповідань, рас і 
національностей.

У рубриці „Вузлики теорії” учасники „педагогічної 
майстерні” мали змогу ознайомитися з міні-викладом 

В. Густей, учителя зарубіжної літератури Данилівського 
НВК „ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ”, „Фонові знання як засіб фор-
мування етнокультурних знань на уроках зарубіжної 
літератури”. Вікторія Степанівна розкрила поняття 
„фонові знання” – структурного елементу навчального 
предмета „Зарубіжна література”, та презентувала 
систему формування етнокультурних знань відповідно 

до вікових категорій учнів.
„Від теорії – до практики” – таку назву мав наступний 

етап, під час якого вчителів запрошено на урок зару-
біжної літератури в 7 класі „Рядки, обпалені війною…”. 
Друга світова війна в європейській поезії. Зображення 
трагедії Другої світової війни з різних боків Європи” (М. 
Габорець, учитель зарубіжної літератури Олександрів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.). Упродовж уроку школярі поглибили 
знання з історії, познайомилися з життям, творчим 
шляхом та світоглядом К. І. Галчинського, зеленого 
паростка польської поезії, та А. Марґул-Шпербера, ні-

мецькомовного поета Румунії, єврея за національністю, 
який народився в Україні. Школярі вчилися виділяти 
в літературних творах національні та етнокультурні 
ознаки образів-персонажів на основі мотивів їхньої 
поведінки. 

Цікавим продовженням педагогічного заходу став 
наступний етап – „Родзинки досвіду”, на якому вчителі 
зарубіжної літератури були учасниками майстер-класу 
„Пелюстки знань” про Японію”. Формування етнокуль-
турних знань учнів під час вивчення японської літера-

тури у 6 класі” (учитель В. Густей). 
Прийом „Відстрочена увага”, вправа 
„Пазли”, літературний диктант „Закін-
чи речення”, лінгвістичні ігри „Вибери 
ім’я” та „Оранжерея” (робота в парах), 
„Літературний марафон”, вправа „Що 
в імені твоїм” (з використанням Інтер-
нет-джерел), „Літературна мозаїка” 
(робота в мікрогрупах) та інші види 
роботи допомогли учасникам май-
стер-класу виокремити культурну, 
комунікативну та соціальну складові 
етнокультурних знань про Японію, 
ознайомитися з методами роботи 
із питань формування відповідних 
компетентностей у школярів.

Справжнім „вернісажем думок” 
стало обговорення педагогами про-
ведених занять, вироблення мето-
дичних рекомендацій та пропозицій 
для вчителів зарубіжної літератури 
району. 

Учасники „педагогічної майстерні” 
переконалися, що максимальне ви-
користання зазначених вище форм 
та методів дає змогу виховати молоду 

людину, готову до життя в демократичному полікуль-
турному просторі, де панує плюралізм думок, звичок, 
вірувань, де кожна особистість гідна людства в історич-
ній та планетарній перспективі, а предмет „Зарубіжна 
література” – одне із духовних джерел реалізації цих 
очікувань. 

С. Галас, 
учитель зарубіжної літератури

Стеблівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Хустського району

ФОРМУВАННЯ  ЕТНОКУЛЬТУРНИХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  УЧНІВ



 
8 № 20 (263)                      30 грудня 2016 року

E-mail: slovo@email.ua  www.zakinppo.org.ua

Формування патріотизму в 
українському суспільстві за-
лишається першочерговим 

як для держави, так і для системи 
освіти вцілому. У зв’язку з цим осо-
бливої ваги набуває питання націо-
нально-патріотичного виховання в 
системі навчально-виховного про-
цесу. Завдання навчальних закладів 
– так побудувати виховну діяльність, 
щоб сама її організація, приклади 
авторитетних наставників, шкільне 
середовище виховували дітей у дусі 
патріотизму, глибокого розуміння 
історії свого народу, національної 
ідентичності, самобутності. 

Одним із напрямів виховної ро-
боти, що сприяє вихованню юних 
патріотів України на засадах наці-
ональної гідності, високої самосві-
домості та активної громадянської 
позиції, здорового способу життя, 
духовно багатої та фізично розвине-
ної особистості є впровадження та 
організація Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотична гри 
„Сокіл” („Джура”). Гра проводиться 
вже восьмий рік, але із 2016 року 
увійшла у першочергові заходи на 

виконання Указу Президента України 
від 12.06.2015 №334/2015 щодо по-
ліпшення національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді.

Відділ освіти, молоді та спорту 
не тільки координує роботу в цьому  
напрямку, а й всебічно сприяє впро-
вадженню в навчальних закладах 
Рахівського району Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріо-
тичної гри „Джура”, зокрема під час 
районних методичних заходів – на-
рад, співбесід, семінарів-практикумів 
тощо. Одним із заходів був спільний 
семінар-нарада заступників дирек-
торів із виховної роботи та вчителів 
предмета „Захист Вітчизни” на по-
чатку 2016/2017 н.р., на якому обго-
ворено стратегію впровадження гри 
в навчальних закладах як елемент 
виховної системи, рекомендовано 
залучити до спільної дії учнів, педа-
гогів, батьків, представників органів 
місцевого самоврядування та гро-
мадських організацій, спланувати 
роботу на навчальний рік та впро-
ваджувати елементи військово-па-
тріотичної гри „Джура” в 5-11 класах.

8 грудня у Лазещинській ЗОШ 
І-ІІІ ст. відбувся черговий районний 
семінар-практикум із предмета „За-
хист Вітчизни”, у якому взяли участь 
вчителі, а також методисти РМК В.В. 
Писар та Т.М. Федосенко. 

Учитель Лазещинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Дячук Валентин Ярославович 
провів відкритий урок з теми „Орга-
нізаційна структура механізованого 

відділення, його озброєння та бойові 
можливості”, який включав як прак-
тичну, так і теоретичну складові. 

Наступним етапом семінару стали 
шкільні змагання „Зростаймо мужні-
ми” між чотирма роями (командами) 
учнів 10-х та 11-х класів куреню „Гу-
цульська січ” Лазещинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. як елемент підготовки до першого 
етапу Всеукраїнської дитячо-юнаць-
кої військово-патріотична гри „Сокіл” 
(„Джура”) та були присвячені Дню 
Збройних Сил України. Після уро-
чистого початку заходу та знайом-
ства з роями „Соколи”, „Бандерівці”, 

„Патріоти”, „Козаки” курінний ота-
ман Валентин Ярославович Дячук 
прозвітував про готовність куреня 
розпочати змагання-гру кошовому 
отаману В.В. Писарю. Звертаючись 
із напутнім словом до роїв, Василь 
Васильович наголосив на тому, що 
обов’язком кожного справжнього 
юнака, чоловіка є захист рідної 
землі, а також пояснив важливість 
впровадження гри „Джура” в на-
вчальних закладах, побажав успіш-
них командних змагань та здорової 
конкуренції, запевнивши присутніх, 
що переможе найсильніший, адже за 
всім буде спостерігати суддівська ко-
легія. Під час військово-спортивного 
змагання „Зростаймо мужніми” рої 
змагалися в конкурсах: пісні і строю, 
згинання-розгинання рук в упорі від 
підлоги, одягання форми, бій на ко-
лоді, „Паперове авіашоу”, естафетах 
„Стрибки у мішках”, „Листоноша”, 
„Черговий кухар”. Спостерігаючи 
за змаганнями, члени журі Писар 
В.В., Лендел П.П., Процюк Ю.Ю., 

Катеринюк В.В., Федосенко Т.М. по-
бачили військовий вишкіл учасників, 
їхній фізичний розвиток, кмітливість, 
спритність, уміння працювати згур-
товано і на результат. Переможцем 
став рій «Соколи», друге місце за 
підсумком усіх конкурсів, посів рій 
„Бандерівці”, третє – „Патріоти”. 
Усім командам вручено грамоти та 
нагороди – булаву як ознаку сили, 
влади, могутності.

Педагоги Лазещинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. на чолі з директором Пранничук 
С.Б., заступниками Олійник М.Ю. 
та Абрамчук О.Й., учителем Дячу-
ком В.Я. засвідчили свій високий 
професіоналізм, чітку злагоджену 
колективну працю, творчий підхід 

та системність у роботі, яка веде до 
успіху і результативності.

Така форма виховної роботи з 
учнівською молоддю, як дитячо-
юнацька військово-патріотична гра 
„Сокіл” („Джура”) є надзвичайно 
ефективною та актуальною, зважа-
ючи на складні військово-політичні 
умови, що нині склалися в Україні. 
Високий рівень обороноздатності 
України може бути забезпечений не 
стільки новітніми зразками зброї, 
як, у першу чергу, високим рівнем 
патріотизму громадян, наявністю у 
них потрібних умінь та навичок із 
загальновійськових дисциплін, умін-
ня зберегти своє життя і здоров’я 
в умовах надзвичайної ситуації 
та військового конфлікту, надання 
першої допомоги, а головне – їхньої 
готовності захистити Україну від 
будь-якого агресора. Народ-патріот 
– непереможний!

Федосенко Т.М., 
методист РМК

„ЗРОСТАЙМО МУЖНІМИ”,
АБО ЯК У ЛАЗЕЩИНІ ВИХОВУЮТЬ МАЙБУТНІХ ПАТРІОТІВ

Нещодавно на базі Великоберезнянської гімназії відбувся соціальний 
квест „Молодь країни – без насильства” з головами учнівського само-
врядування загальноосвітніх навчальних закладів району.

Мета квесту – ознайомити учнів з поняттям „насильство”; визначити 
причини виникнення насильства, виробити способи захисту та розвивати 
впевненість у собі.

У заході використано арт-терапевтичні технології, зокрема, створення 
колажу „Портрет людини, яка страждає від певного виду насильства”. Також 
проведено вправи: мозковий штурм „Що таке насильство”, „Причини вине-
кнення насильства”, групові вправи „Види насильства”, „Україна говорить”, 
„Як не стати жертвою насильства?” та вправа на рефлексію „Чашка чаю”.

На завершення учасники отримали буклети „Що робити, щоб тебе не 
принижували”.

Соціальний квест „Молодь країни – без насильства”
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Очікувані результати
На уроці учні мають навчитися:
==> розпізнавати на історичній 

карті територію Закарпаття початку 
ХХ ст.;

==> визначати основні тенденції 
процесу соціально-економічного 
розвитку Закарпаття;

==> виявляти суперечливі про-
цеси модернізації суспільно-по-
літичного життя;

==> визначати особливості укра-
їнського (народовецького) руху в 
Закарпатті;

==> порівнювати, аналізувати, 
робити аргументовані висновки 
щодо розвитку західноукраїнських 
земель; трудової міграції селян-
ства нашого краю;

==> висловлювати та аргументу-
вати власні судження щодо станов-
лення та консолідації української 
нації;

==> орієнтуватися в історичній 
термінології: сегрегація, комасація, 
здольщина, „Верховинська акція”, 
„Марамороський процес”.

Тип уроку:
 Урок-вивчення нового матері-

алу, формування умінь і навичок.
Форма уроку:
 практичне заняття.
Навчально-методичне забез-

печення: 
1. Данилюк Д.Д. Історія Закар-

паття: навч. посіб. [Текст]/ Д.Д. 
Данилюк; М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Держ. 
вищий навч. заклад „Ужгород. нац. 
ун-т”, Іст. ф-т, Каф. історії України; 
вип.ред. та покажч. Л. Ільченко. – 
Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2013. 
– 304 с. 

2. Олашин А. Історія Закарпаття. 
Посібник краєзнавства. – Мукаче-
во: Ви-во:„Карпатська вежа”, 2009. 
– 295 с.

3. Пометун О. Енциклопедія 
інтерактивного навчання. //Бібліо-
тека журналу історія і суспільствоз-
навство в школах України: теорія 
та методика навчання// №5-6 (8), 
2014, вересень-грудень.

4. Пометун О., Власов В. Прак-
тичний довідник учителя історії. //
Бібліотека журналу історія і сус-
пільствознавство в школах Украї-
ни: теорія та методика навчання// 
№2(10), 2015, липень-грудень. 

5. Скирда І. М. Історія України. 
10 клас. Рівень стандарту: Уроки 
нового покоління.– Х.: Вид-во „Ра-
нок”, 2010. – 128 с. – (Конструктор 
уроку).

6. Технології розвитку критично-
го мислення учнів/Крофуфорд А., 
Саул В., Метьюз С., Макінстер Д.; 
Наук. ред., предм. О.І.Пометун. – 
К.: Ви-во „Плеяди”, 2006. – 220 С.

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ
І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
1. Перевірка готовності класу до 

уроку (1 хв).
2. Активізація пізнавальної ді-

яльності учнів (2-4 хв).
Метод „Мозковий штурм”
Алгоритм організації діяльності. 

Ефективний метод заохочення 
творчої активності для швидко-
го генерування великої кількості 
ідей. Він спонукає учнів розвивати 
уяву і творчість, відверто вислов-
лювати думки, знаходити кілька 
рішень конкретної проблеми. Його 
варто застосовувати саме для 
розв’язання конкретних проблем 
або пошуку відповіді на якесь за-
питання.

Учитель пропонує учням роз-
дивитися плакат та відповісти на 
запитання: „Що являв собою наш 
край на початку ХХ століття?”.

Відповіді учнів записуються 
на дошці та групуються. Разом із 
учнями учитель аналізує відповіді 
та відбирає ті, що, на думку класу, 
допоможуть відповісти на постав-
лене запитання.

Учитель робить висновок, що 
Закарпаття початку ХХ століття 
ділилося на 4 комітати: Ужанський, 
Березький, Угочанський, Мара-
мороський. Станом на 1910 рік 
територія цих комітатів становила 
близько 18 тис. км². Комітати поді-
лялися на райони, у яких загалом 

проживало 848 160 чол., у тому 
числі русинів – 405 994, тобто 
48,1% угорців – 18%, євреїв – 15 
%, румунів – 11%, словаків – 4,5%, 
німців – 8% та ін.

ІІ.ОСНОВНИЙ ЕТАП 
1. Оголошення теми та мети, 

визначення завдань та очікуваних 
результатів; мотивація пізнаваль-
ної діяльності учнів (2-3 хв).

Учитель оголошує тему та мету 
уроку. Звертає увагу учнів на те, що 
період 1900-1914 pоків для історії 
Закарпаття позначився трьома 
важливими процесами: посилен-
ням угорського тиску, новою хви-
лею москвофільської пропаганди 
і виникненням народовська (на-
ціонально-української) течії. 

2. Опрацювання нового навчаль-
ного матеріалу (25 хв).

 Метод „ПРЕС” (PRES (position 
– reason – example – solution) (по-
зиція – причина (обґрунтування) 
– приклад – рішення (висновки).

Алгоритм організації діяльності. 
Метою застосування цього методу 
є навчитися аргументовано в чіткій 
та стислій формі формулювати й 
висловлювати свою думку з дис-
кусійного питання.

Метод „ПРЕС” має таку структу-
ру та етапи: 

1. Позиція (Я вважаю, що…).
2. Обґрунтування (Так є тому, 

що).
3. Приклад (Наприклад, … ).
4. Висновки (Отже (тому), я 

вважаю…).
Дискусійне питання: „Що являв 

собою наш край на початку ХХ 
століття?”

Організація групової діяльності.
Учитель пропонує учням відпо-

вісти на дискусійне запитання із 
чотирьох позиції: політичної, еко-
номічної: сільське господарство, 
промисловість краю та соціальної.

І група „Політичний аспект”.
ІІ група „Економічний аспект: 

сільське господарство”.
ІІІ група „Економічний аспект: 

промисловість”.
ІV група „Соціальний аспект”.

Зміст навчального матеріалу.
І група „Політичний аспект”.
1. Політичне становище краю.
На початок ХХ століття територія 

Закарпаття залишалася у складі 
Угорщини. Конституція 1867 року 
офіційно декларувала національну 
рівність у державних закладах, су-
дах, школах. Фактично в краї влада 
належала угорським феодалам 
та капіталістам. Карпатські землі 
залишалися аграрно-сировинним 
придатком австрійського та угор-
ського капіталу, який гальмував 
їх економічний розвиток. Дуже 
повільно розвивалася промис-

ловість краю. Слаборозвинута 
промисловість не могла повністю 
забезпечити сільське та міське 
населення. Тому тяжке економічне 
становище викликало наприкінці 
ХІХ – початку ХХ століття масову 
еміграцію населення Карпат у За-
хідну Європу та Америку. Більшість 
емігрантів складали малоземельні 
селяни, розорені ремісники, лісо-
руби. У 1899-1914 рр. емігрувало 
понад 120 тисяч чоловік. Число ж 
русинів-емігрантів у 1870-1920 рр. 
складало 420 тисяч чоловік. 

У ті часи масового характеру 
набув відхід карпатської бідноти 
на Угорську рівнину на роботу в 
поміщицьких та державних госпо-
дарствах. 

Важке економічне становище 
народу доповнювалося жорстким 
політичним та національним тис-
ком. Внаслідок високого майнового 
і вікового цензу та інших обмежень 
більшість населення була по-
збавлена виборчого права. 1914 
року у виборах брали участь 12 % 
сільського населення. Політичне 
безправ’я проявлялось у виборах 
органів місцевого самоврядування. 

Асиміляторська політика угор-
ської влади особливо посилилася у 
галузі освіти. У школах не вистача-
ло вчителів. У 1902 та 1907 роках 
міністр освіти граф Аппоні видав 
закони, які встановлювали контр-
оль за всіма школами. Це призвело 
до ліквідації багатьох русинських 
шкіл. Робилися спроби ліквідува-
ти слов’янську писемність. Окрім 
цього, уряд проводив політику 
мадяризації місцевих географічних 
назв, імен та прізвищ людей. Так, 

на Великоберезнянщині с. Люта 
перейменовано в угорське Гаваш-
кез. За короткий час були змінені 
назви 76 сіл.

ІІ група „Економічний аспект: 
сільське господарство”.

2. Сільське господарство краю.
Особливістю аграрних відносин 

у пореформений період була наяв-
ність великого землеволодіння. У 
1913 році чотири карпатські коміта-
ти мали більше 3 млн. кадастрових 
гольдів угідь, із них 53 % належали 
великим землевласникам. Велики-
ми поміщицькими господарствами 
були домінії графів Шенборна, 
Телекі, Старої, Перені. Загалом на 
території краю нараховувалося 120 
великих землевласників.

Розвиток сільського господар-
ства проходив за прусським зраз-
ком. На селі продовжували існува-
ти відносини властиві перехідному 
періоду від феодалізму до капіта-
лізму. Сюди належала й система 
найрізноманітніших відробітків. 
Широко практикувалися відробітки 
за частиною врожаю – здольщина. 
За переписом 1910 року в краї на-
лічувалися 972 здольщики. 

У сільському господарстві краю 
головну роль відігравало земле-
робство (з 1869 року до 1913 року 
посівні площі збільшилися на 77 
%). Провідне місце в землеробстві 
займали зернові культури та кар-
топля. Розвивалося промислове 
садівництво й виноградарство.

Сільське господарство краю на 
початок ХХ ст. за рівнем механізації 
набагато відставало від угорських 
областей. Тут переважав примі-
тивний реманент (дерев’яний плуг, 
борона, серп, коса). У 1915 році 
чверть зібраного хліба обмолочу-
вали вручну ціпом. 

Малопродуктивним залишалося 
і тваринництво. На початку ХХ ст. 
почали ввозити племінну худобу з 
Баварії, Тіролю. Тільки в 1908 році 
на торгах краю було понад 100,5 
тисяч голів великої рогатої худоби.

У сільському господарстві було 
зайнято понад 70 % населення 
проти 9-13% в промисловості. На 
той час держава збирала 13 видів 
податків. Особливо важким було 
становище селян на Верховині. 

На пропозицію єпископа Юлія 
Фірцака з 1896 року в краї прово-
дилася так звана „Верховинська 
акція”, яка включала в себе про-
граму соціально-економічних пере-
творень з метою поліпшення стану 
місцевого населення. Керував цією 
акцією Едмунд Еган. Все побачене 
він підсумував у „Меморандумі до 
угорського міністерства хлібороб-
ства”. 

Окрім того, на Верховині створю-
валися кооперативи, господарські 
спілки, люди займалися різними 
промислами, але це не рятувало 
селянство краю від злиднів. 

Продовження на с. 10

Досвід кожного — надбання всіх
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Продовження. Початок на с. 9

ІІІ група „Економічний аспект: промис-
ловість”.

 3. Розвиток промисловості.
 На початок ХХ ст. збільшується кількість за-

водів та фабрик. У той же час край залишається 
джерелом дешевої сировини. Багаті природні 
ресурси краю приваблювали не тільки місце-
вий, а й іноземний капітал.

 Серед галузей добувної промисловості 
важливе значення мала соляна, зосереджена 
переважно в Солотвині. Однак техніка на соле-
видобувних підприємствах була примітивною. 
Металообробна промисловість краю на початку 
століття не набула помітного розвитку. У 1910 
році на Довжанському металообробному за-
воді працювали 230 постійних і 150 сезонних 
робітників. Металообробні підприємства ви-
робляли чавун і залізо, виготовляли предмети 
домашнього вжитку. Продукція в основному 
збувалася на місцевому ринку.

 На початку ХХ ст. широко розгорнулася лісо-
заготівельна й деревообробна галузі. У зв’язку 
з попитом на ліс збільшилася його вирубка на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. У 1780 
році загальна площа лісів становила 980 тисяч 
га, а в 1914 р. – 842 тисячі га. Значно зростає 
випуск пиломатеріалів. Найбільшим дерево-
обробним підприємством була Ужгородська 
меблева фабрика синдикату „Мундус”. Фірма 
„Клотільда” за рахунок угорського, австрійсько-
го та французького капіталів побудувала в 1868 
році у Великому Бичкові лісохімічний завод. 
Фірма „Бантлін” у 1893 році побудувала Пере-
чинський хімзавод, а фірма „Сольва” – хімічний 
завод у Сваляві. У 1903 році в Чинадієві стала 
до ладу сірникова фабрика „Вулкан”.

 Швидкого розвитку набули галузі будівельної 
промисловості, зокрема цегельно-черепична. 
Найбільші заводи – в Берегові та Ужгороді. 
Продовжувала розвиватися борошномельна 
галузь. У 1898 році побудовано тютюнову фа-
брику у Мукачеві. 

 Початок ХХ ст. ознаменувався певним зру-
шенням в техніко-економічному відношенні й 
початком електрифікації краю. Важливою по-
дією стала побудова електростанції в Ужгороді 
в 1902 році.

 Розпочалося будівництво залізниць. Перша 
з них була прокладена між Чопом та Ужгородом 
в 1872 р. У 1893-1905 рр. побудовано залізницю 
через перевал у напрямку Ужгород – Великий 
Березний – Ужок – Сянки.

 Хоч і повільний, але поступовий розвиток 
промисловості сприяв зростанню міст і місте-
чок, яких на початок ХХ ст. нараховувалося 21. 
Міста були адміністративними та торговель-
ними центрами. Щороку в них проводили 8-9 
ярмарків. 

ІV група „Соціальний аспект”.
4. Соціальне становище населення краю на 

початку ХХ ст.
 У процесі промислового розвитку з’являвся 

клас робітників, який формувався із розорених 
селян та ремісників. На початку ХХ ст. у фабрич-
но-заводській промисловості працювало понад 
15,5 тис. робітників. Їхнє становище було вкрай 
важким: 15-16-годинний робочий день, низька 
заробітна плата, непомірні штрафи, відсутність 

техніки безпеки. Робітники протестували. 
 Від подання скарг вони переходять до про-

ведення страйків: великий мітинг робітників 
Ужгорода та навколишніх районів відбувся 20 
квітня 1902 року. У ньому взяли участь близько 
1000 робітників і селян. 30 жовтня 1903 року на 
ужгородській меблевій фабриці фірми „Мундус” 
розпочався страйк, у якому взяли участь 450 
чоловік. 1 травня 1904 року страйк на будівни-
цтві залізниці Великий Березний – Ужоцький 
перевал. У ньому взяло участь понад 8 тисяч 
чоловік. 

 Січневі події 1905 року в Петербурзі під-
няли хвилю страйків по всьому краї. Мали 
місце заворушення серед студентської молоді. 
У листопаді 1905 року страйкували студен-
ти Ужгородської вчительської семінарії. За 
участь в страйку 6 студентів було виключено 
з навчального закладу, 11 студентам дирекція 
запропонувала добровільно залишити стіни 
семінарії, 28 студентів позбавили будь-якої 
допомоги. Посилилася боротьба селян за 
землю. Причиною цього було малоземелля та 
безземелля. Дедалі більше зростав рух селян 
за розподіл поміщицьких земель. Одночасно 
селяни боролися проти залишків кріпосництва. 

 Боротьба селян за землю тісно пов’язувалася 
з виступами проти свавілля чиновників, лихва-
рів, духовенства. У 1904-1906 роках проходив 
перший Марамороський процес. Влада зви-
нувачувала селян Мараморощини у виступах 
проти уніатської церкви, у державній зраді. Суд 
засудив 7 чоловік до 5 років ув’язнення і до 
сплати штрафу.

3. Узагальнення й систематизація знань, 
формування вмінь та навичок учнів.

Презентація роботи груп через заповнення 
блок-схеми.

 Учитель звертає увагу учнів на блок-схему за 
методом „Прес” та пропонує учням заповнити її. 

 Таким чином, групова навчальна діяльність 
учнів буде узагальнена та систематизована у 
блок-схемі.

Зразок блок-схеми за методом „ПРЕС”
Групи
Позиція
 Обґрунтування
Приклад
Висновки
№1
Закарпаття у складі Угорщини
Карпатські землі залишалися аграрно-сиро-

винним придатком австрійського та угорського 
капіталу, який гальмував їх економічний роз-
виток.

У 1890-1913 рр. емігрувало понад 120 тисяч 
чоловік;

у 1902 та 1907 роках міністр освіти граф Ап-
поні видав закон, який встановлював контроль 
за всіма школами

Тяжке економічне становище, 
політичний та національний тиск
№2
Існування відносин властивих перехідному 

періоду від феодалізму до капіталізму 
Наявність великого землеволодіння (120 

великих землевласників)

972 здольщики;
З 1869 року до 1913 року посівні площі збіль-

шилися на 77 відсотків;

13 видів податків, 
„Верховинська акція”
У сільському господарстві було зайнято по-

над 
70 % населення, які жили в злиднях 

№3
Природні ресурси краю приваблюють
місцевий та іноземний капітал
Край залишається джерелом дешевої си-

ровини
Добувна промисловість (соляна), метало-

обробний завод у с.Довге, 
лісозаготівельна і деревообробна галузі,
галузі будівельної промисловості,
електрифікації краю, будівництво залізниці
Повільний, але поступовий розвиток про-

мисловості сприяв зростанню міст і містечок
№4
Вкрай важке становище робітників 
На початку ХХ ст. у фабрично-заводській 

промисловості працювало понад 15,5 тис. 
робітників

Масові страйки на заводах та фабриках 
краю; студентські заворушення, виступи селян

(на будівництві залізниці Великий Березний – 
Ужоцький перевал страйкувало 8 тис. чоловік)

Від скарг робітник та селяни переходять до 
проведення страйків та виступів

ІІІ. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП.
1. Підбиття підсумків уроку (4 хв).
 Учитель пропонує учням самостійно озна-

йомитись із свідченнями очевидців про стано-
вище населення Закарпаття початку ХХ ст. та 
порівняти їх з інформацією, яку вони опрацьо-
вували під час роботи в групах. Відповіді учні 
записують у робочих листках. 

Робота з джерелами. 
 „…вранці варена картопля з капустою, на 

обід – капуста з вареною картоплею, на вечерю 
– смажена картопля”.

 Жаткович Ю., Етнограф, 1900 р.
 „Нарід, що не має ні землі, ні худоби, чия 

доля в руках лихваря; нарід, що залежить від 
настрою і сваволі свого лихваря; нарід, спо-
єний зумисно і здеморалізований, котрому вже 
ні священики, ні сільський голова не можуть 
прийти на поміч, якого кожен урядовець вико-
ристовує і кривдить; нарід, якому взагалі ніхто 
в світі не подає руки допомоги, – сей нарід буде 
поступово падати матеріально і морально що-
далі нижче, аж поки не згине”

 Еган Е. Економічне становище руських селян 
в Угорщині: меморандум. 

Завдання до свідчень очевидців.
 1.Підтвердьте правдивість свідчень або 

спростуйте їх. 
 2.Наведіть 3-5 фактів для підтвердження 

достовірності свідчень. 
 3.Якщо ви вважаєте, свідчення неправдиви-

ми відповідь аргументуйте.
2. Мотивація та оцінювання пізнавальної ді-

яльності учнів (2 хв)
 Оцінювання роботи учнів за робочими лис-

тами.
3. Повідомлення та інструктаж домашнього 

завдання (2 хв)
 Підготуватися до контролю навчальних до-

сягнень до теми 1: „Українські землі на початку 
XX ст.”.

Досвід кожного — надбання всіх
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У реаліях сьогодення, в період модернізації та 
реформування освіти проблема національно-
патріотичного виховання є однією з найбільш 

гострих в українському суспільстві. Тому перед дер-
жавою вцілому, навчальними закладами та педагогами 
зокрема, стоїть першочергове завдання – навчання 
і виховання підростаючого покоління, формування 
ідеології патріотизму, виховання загальнолюдських мо-
ральних цінностей, здорового способу життя й активної 
громадянської позиції.

Як свідчить історія, відродження України, її майбутнє 
неможливе без пробудження національної свідомості 
українського народу, насамперед молоді. Неабияку 
роль у вирішенні цього питання виконують викладачі 
суспільних дисциплін, оскільки уроки історії України – 
це особлива можливість для патріотичного виховання. 
Тому тема вебінару, проведеного в режимі-онлайн 20 
грудня 2016 року НМЦ ПТО у Закарпатській області, 
„Роль викладача історії у формуванні громадянської 
позиції та патріотизму в учнів ПТНЗ” – актуальна для 
сьогодення.

Про необхідність й можливості реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
в контексті вивчення курсу історії, формування в учнів 
прагнення до збереження національних традицій і цін-
ностей, особистісне бачення патріотичного виховання 
через призму регіонального краєзнавства в системі 
уроків історії та в позаурочний час ділилися досвідом 
викладачі історії ПТНЗ області.

На засіданні методичної секції викладачів історії 
ПТНЗ області учасником і гостем онлайн-заходу був 
представник Закарпатського інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти, методист кабінету методики 
викладання суспільно-гуманітарних та художньо-ес-
тетичних дисциплін Ю.Ю. Шимон. Він зосередив увагу 
присутніх на викладанні суспільних дисциплін у ПТНЗ 
за програмами Міністерства освіти і науки України (зі 
змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 
№ 826), Методичних рекомендаціях щодо викладання 

навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних 
закладах (лист МОН від 17.08.2016 р. № 1/9-437).

Продовжив роботу вебінару розповіддю про роль 
сучасного уроку історії та особисту відповідальність 
педагога за формування в учнів почуття справжнього 
патріотизму, свідомого громадянина своєї держави, 
викладач Хустського професійного ліцею Ю.О. Липчей.

Про використання різних форм і методів національ-

но-патріотичного виховання на уроках історії говорив 
Р.І. Калинич (викладач ВПУ № 3 м. Мукачево). Він 
зазначив, що намагається працювати так, аби кожен 
учень, вивчаючи славні сторінки історії, відчував себе 
причетним до долі України, відзначався національною 
гідністю. Дослідницько-краєзнавча робота – історичні 
вікторини, тематичні екскурсійні поїздки, відвідування 
музеїв, ознайомлення з фото- та відеодокументами, 
їх дослідження, використання відеосвідчень, зустрічі 
з видатними людьми тощо, яку проводить викладач, 
сприяє вихованню в молоді любові та поваги до отчого 
краю, Батьківщини.

Складовою національного виховання, особливо в 

часи воєнної загрози, на думку О.Т. Гутника (викладача 
ДНЗ „Мукачівський центр професійно-технічної освіти”), 
є посилення військово-патріотичного виховання молоді, 
готової здобувати військові професії, проходити службу 
в Збройних Силах України та бути психологічно й фі-
зично підготовленою до захисту Вітчизни. Як учасник 
АТО розказав про героїчні події сьогодення та визна-
чив шляхи, які позитивно впливають на формування 
патріотизму учнівської молоді.

До вебінару долучилася також М.Т. Бобинець, ви-
кладач ДПТНЗ „Мукачівський професійний аграрний 
ліцей ім. М. Данканича”, яка в своєму виступі розкрила 
цікаву тему „Використання засобів масової інформації 
на уроках історії у формуванні громадянської позиції 
та патріотизму в учнів ПТНЗ”. 

Про національно-патріотичне виховання на уроках 
історії та в позаурочний час у ДНЗ „Мукачівський центр 
професійно-технічної освіти” (з досвіду роботи навчаль-
ного закладу) презентувала В.О. Місюк, керівник секції, 
викладач, заступник директора з виховної роботи. 

Вона акцентувала увагу колег на заходах, що про-
водяться в навчальному закладі. Серед них – акції 
учнівського самоврядування, виховні патріотичні го-
дини спілкування, традиційні щорічні свята „Козацькі 
забави”, екскурсії до Музею бойової слави, участь у 
Всеукраїнському конкурсі фото-, відеоробіт „Україна та 
НАТО: сучасний погляд української молоді”, спортивні 
змагання, турніри першості з футболу та волейболу, 
присвячені пам'яті випускників закладу, які загинули в 
АТО, що виховують почуття патріотизму та сприяють 
формуванню в учнівської молоді громадянської свідо-
мості, гідності й честі, утвердженню ідеалів гуманізму, 
демократії, добра й справедливості.

На завершення онлайн-заходу методист НМЦ 
ПТО у Закарпатській області Демчишин Г.С. підбила 
підсумки методичної діяльності викладачів історії за 
2013/2014 – 2015/2016 н. р., надала інформацію про 
якість навчальних досягнень учнів за результатами 
навчальних років, державної підсумкової атестації та 
участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з історії 
України в ПТНЗ у 2015/2016 н. р.

ЗАСІДАННЯ  ОБЛАСНОЇ  МЕТОДИЧНОЇ  СЕКЦІЇ  ВИКЛАДАЧІВ  ІСТОРІЇ  ПТНЗ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Організація навчально-виробничо-
го процесу підготовки кваліфіко-
ваних робітників для готельного 

господарства та сфери туризму стала 
предметом обговорення на засіданні ме-
тодичної секції педагогічних працівників, 
які зустрілися у грудні в Ужгородському 
вищому комерційному училищі Київ-
ського національного торговельно-еко-
номічного університету. Представники 
двох професійно-технічних навчальних 
закладів області: закладу-господаря 
та Міжгірського професійного ліцею, 
що здійснюють підготовку робітників з 
професій покоївка, черговий по поверху 
(готелю, кемпінгу, пансіонату), адміні-
стратор, агент з організації туризму, 
розглядали шляхи підвищення ефек-
тивності та результативності проведення 
професійно-практичної підготовки з про-
фесій готельно-туристичного комплексу.

Робота секції розпочалася з виступу 
її керівника – заступника директора з 
навчально-виробничої роботи Ужгород-
ського вищого комерційного училища 
КНТЕУ Оксани Ярославівни Корнієнко, 
яка зупинилася на аспектах ефективної 
організації навчально-виробничого про-
цесу як запоруки результативності про-
фесійного навчання. „Одним із факторів, 
що сприяють підвищенню ефективності 
процесу підготовки працівників для 
готельного господарства, є проведення 
виробничого навчання в умовах підпри-
ємства”, – сказала вона.

Майстри виробничого навчання цьо-
го ж ПТНЗ Заборовська С.В. та Кузьо 
М.Ю. презентували урок виробничого 
навчання з професії покоївка з теми 
„Технологічний процес прибирання жит-

лових кімнат”, проведений у готелі. На 
уроці майстри застосували різні форми 
та методи навчання: фронтальну бесіду, 
показ прийомів, гру „Ревізор у готелі”. 
Педагогічні працівники довели колегам 
доцільність організації виробничого на-
вчання в умовах готельно-туристичного 
комплексу, під час якого учні вирішують 
різні виробничі завдання, детально ви-

вчають технологічні процеси, практично 
відпрацьовують прийоми виконання 
робіт, що підвищує результативність 
процесу навчання.

Свій узагальнений педагогічний до-
свід представила учасникам засідання 
викладач спецдисциплін Міжгірського 
професійного ліцею Лемак Н.В., яка 
цього року атестується на присвоєння 
педагогічного звання „викладач-мето-
дист”. Присутні ознайомилися з творчим 

доробком педагога, у якому – навчальні 
посібники, робочі зошити для лаборатор-
но-практичних робіт із спецдисциплін, 
методичні розробки уроків, відеофільми, 
презентації, інструкційно-технологічні 
карти, доповіді на конференціях, за-
сіданнях методичних секцій. Портфоліо 
викладача розкриває результати роботи 
над інноваційним проектом „Робітнича 

професія: арсенал креативних ідей і 
проектів, їх реалізація в конкретний про-
дукт та послуги населенню”, створенням 
електронної бази комплексно-методич-
ного забезпечення професій, проектом 
оновленого Державного стандарту ПТО 
з професії черговий по поверху (готелю, 
кемпінгу, пансіонату).

У ході засідання члени секції обгово-
рили також завдання з удосконалення 
комплексно-методичного забезпечення 

професійної підготовки кваліфікованих 
робітників із професій готельно-турис-
тичного комплексу. Кучер І.В., викладач 
Ужгородського ВКУ КНТЕУ, представила 
розроблений нею робочий зошит для 
лабораторно-практичних робіт з пред-
мета „Українське ділове мовлення та 
редагування службових документів”. А 
викладач основних предметів професій-
но-теоретичної підготовки Ляхович Г.Ю. 
поділилася досвідом роботи над напо-
вненням дидактичного забезпечення 
спецдисциплін новою навчальною та 
інформаційною літературою, електро-
нними підручниками, посібниками та ін-
шими інтернет-ресурсами, інструкційни-
ми картками та робочими зошитами для 
проведення лабораторно-практичних 
робіт, роздатковим матеріалом, завдан-
нями для директорських контрольних 
робіт, комплексними кваліфікаційними 
завданнями тощо.

Певна нестача дидактичних засобів 
навчання з предметів професійної під-
готовки у навчальному закладі стимулює 
викладачів до розробки методичного 
забезпечення професій готельно-ту-
ристичного комплексу. Тому педагогічні 
працівники запланували розроблення 
навчальних посібників із предметів „Ор-
ганізація обслуговування відвідувачів”, 
„Основи рекламного маркетингу і дизай-
ну”, „Будівлі та обладнання туристичних 
комплексів”.

На завершення учасники засідання 
обмінялися думками щодо особливостей 
Державного стандарту професійно-тех-
нічної освіти з професії адміністратор, 
розробленого за компетентностями у 
2016 році.

Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти

у Закарпатській області

Професійно-технічна освіта

Ефективність  проведення  професійно-практичної  підготовки
з  професій  готельно-туристичного  комплексу
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НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНІ СВЯТА

Традиційно Різдву передує три-
валий сорокаденний піст, який 
починається 28 листопада і за-

кінчується 7 січня. Оскільки останній 
день перед постом припадає на день 
пам’яті святого апостола Пилипа, то 
сам пост прийнято називати Пили-
півкою.

Різдвяний піст встановлений для 
того, щоб до Різдва люди фізично 
і духовно очистилися покаянням, 
молитвою і утриманням від їжі, при-
страстей, пороків, образ, зла та інших 
гріхів.

Напередодні Різдва Христового 6 
січня український народ сідає за ще-
дрий, але пісний стіл. Одна з головних 
традицій святкування Різдва – Святий 
Вечір. Після наведення порядків у 
будинку українці готують дванадцять 
святкових страв на честь дванадцяти 
апостолів.

Головною і ритуальною різдвяною 
стравою є кутя, яка являє собою 
пшеничну або ячмінну кашу, змішану 
з родзинками, маком, медом і горіха-
ми. Також на столі обов’язково має 
стояти узвар.

Під час трапези за столом ні в 
якому разі не можна лаятися, спере-
чатися і лихословити. На Різдво всі 
члени родини повинні бути вдома, 
діти повинні допомагати старшим у 
святкових приготуваннях. Снідати й 
обідати 6 січня не прийнято, легкий 
перекус дозволений тільки дітям.

Сідати за різдвяний стіл необхідно 
з появою першої зірки. Святий Вечір 
починається молитвою і запалюван-
ням різдвяної свічки. У компанії всієї 
родини, в тому числі й немовлят, гос-
подар будинку благословляє вечерю.

Важливим різдвяним обрядом на 
Святий вечір є оформлення столу. 
Традиційно його застеляють свіжим 
сіном або соломою, зверху насипа-
ють трохи зерна і покривають скатер-
тиною. По кутках столу під скатертину 
кладуть по зубчику часнику, який 

буде оберігати сім’ю від хвороб та 
злих сил.

На почесному місці в домі повинен 
стояти Дідух – житній, пшеничний 
або вівсяний сніп, який символізує 
урожай, добробут, багатство, дух 
предків і оберіг роду. Вважається, що 
присутність Дідуха в домі приносить 
гарний настрій, затишок і святкову 
атмосферу.

Вранці 7 січня люди радісно ві-
таються фразою «Христос народив-
ся!», а у відповідь чують – «Славімо 
його!». У цей день прийнято ходити 
до церкви на святкову молитву, а 

також ходити в гості до родичів. У 
перший день Різдва закінчується 
піст, і люди можуть їсти м’ясні та інші 
ситні страви.

Важлива і незмінна традиція на 
Різдво – це колядування. По вулицях 
і будинках колядники ходять, почина-
ючи зі Святого Вечора, або з першого 
дня Різдва. Часто вони носять з со-
бою велику зірку, закріплену на палиці 
та покриту позолоченим папером. 
Така зірка символізує Віфлеємську, 
що ознаменувала народження Ісуса 
Христа.

Заходячи у двір або в будинок, 
молодь або дітлахи просять дозволу 
заколядувати, а коли господарі пого-
джуються, колядники починають спі-
вати вітальні пісні-колядки та розігру-
вати жартівливі сценки. Найчастіше в 
таких піснях оспівуються господар і 
господиня, звучать побажання щастя, 
здоров’я та достатку. По закінченні 
співу, господарі виносять колядникам 

солодощі або гроші.
Давнім та унікальним різдвяним 

звичаєм в Україні було і залишається 
ходіння з вертепом. Вертеп – це пере-
сувний мініатюрний ляльковий театр, 
розміщений в коробі, в якому показу-
вали цілі вистави на тему Різдва.

Варто зазначити, що традиції 
святкування Різдва в Україні не об-
межуються статичним вертепом з 
ляльками. Широку популярність у 
нашій країні завоював і живий вер-
теп, в якому ролі різних персонажів 
виконують живі люди.

Ще однією традицією святкування 
Різдва є різдвяні ворожіння. Спокон-
віку люди цікавилися своїм майбутнім 
і хотіли заглянути за його завісу. В 
період Святок, починаючи зі Святого 
Вечора і закінчуючи Водохрещем, 
наші предки ворожили на свою долю.

Щоб дізнатися про своє майбутнє, 
люди використовували віск, молоко, 
волосся, сніг, прикраси та інші атри-
бути. Дівчата, звичайно ж, ворожили 
на судженого.

Різдво Христове – це, в першу 
чергу, свято добра, миру і милосердя. 
Незважаючи на те, що Різдво – день 
сімейний, дуже важливо в цей час 
допомагати хворим, сиротам, вдовам, 
жебракам, бродячим тваринам і всім 
тим, хто з різних причин позбавлений 
святкових радощів.

7 січня відзначається велике церковне свято Різдва Христового. 
Різдво має багату історію з унікальними традиціями, звичаями та 
символами.

Різдво – одне з головних християнських свят, що знаменує наро-
дження Ісуса Христа у Віфлеємі. За християнським переконанням, Ісус 
був посланий Богом на землю задля спокутування гріхів і спасіння 
людства. День його народження поділив історію на «до» і «після»: з 
цього моменту почалося сучасне літочислення – «наша ера».

У день Народження Сина Божого весь світ славить свого спаси-
теля: люди прикрашають свої будинки святковими ялинками, які 
символізують євангельське древо, запалюють свічки, ходять на 
церковні богослужіння. Протягом сотень років бережуть і шанують 
традиції Різдва й українці

ТРАДИЦІЇ  СВЯТКУВАННЯ  РІЗДВА  В  УКРАЇНІ


