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Дорогі діти, шановні колеги, батьки! 

Щиро вітаю всіх з Новим 2017 роком 
та Різдвом Христовим!  

Нехай чарівні зимові свята 
принесуть мир, спокій і злагоду, 
впевненість у майбутньому, а Різдвяна 
Зоря запалить у Ваших серцях вогонь 
віри та любові, надії та оптимізму, 
наснаги та невичерпної енергії. 

Бажаю Вам гарного настрою, удачі, 
здійснення найзаповітніших бажань! 

З повагою, директор ЗОЦНТТУМ В. Корсак  
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Інноваційна діяльність закладу як умова удосконалення 

навчально-виховного процесу 

 

В. Корсак, директор Закарпатського  

обласного центру науково-технічної творчості  

учнівської молоді 

 

Реформування соціально-економічної та політичної систем розвитку 

України передбачає багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності, 

у тому числі й в освіті, що потребує змін в організації та змісті сучасного 

педагогічного процесу. 

Позашкільна освіта – це безперервний процес, що не має фіксованих 

термінів завершення і послідовно переходить від одного етапу до іншого, 

забезпечуючи кожній дитині умови для вільного вибору видів і форм 

діяльності; духовного, інтелектуального і фізичного розвитку; формування 

готовності до участі в складній системі соціальних відносин, а також 

формування моральної позиції, від якої залежить подальший розвиток 

особистості. Домінантою навчально-виховного процесу у позашкільних 

навчальних закладах є формування гуманістично зорієнтованої творчої 

особистості; набуття вмінь і навичок, які потрібні для залучення молодого 

покоління до середовища, що постійно змінюється; отримання додаткових 

компетенцій.  

Разом з тим сучасний етап розвитку позашкільної освіти потребує не 

лише нових методик і технологій навчально-виховної, методичної роботи, 

а й інтеграції компетентнісного та культурологічного підходів, співпраці 

всіх соціальних інституцій із метою створення умов для виховання та 

розвитку особистості. Це вимагає високої професійно-творчої 

компетентності педагогів, інноваційної та креативної спрямованості 

діяльності позашкільного навчального закладу зокрема. 
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Важливим є питання щодо трансформації дозвіллєвої діяльності 

дітей та учнівської молоді в чинники їхнього особистісного, творчого і 

духовного розвитку; активного впровадження організаційно-педагогічних 

інновацій, а також врахування навчально-виховних принципів, що 

характеризують роботу Центру як сучасного позашкільного закладу. Це, 

зокрема, науковість, системність, мобільність; компетентнісна 

спрямованість; оптимальність співвідношення практичної та теоретичної 

складових, варіативність вибору змісту, форм, методів і засобів навчально-

виховної роботи з урахуванням регіональних аспектів розвитку 

позашкільної освіти. 

Подальшої активізації потребує робота Центру щодо патріотичного 

виховання підростаючого покоління, пропагування здорового способу 

життя, розвитку учнівського самоврядування, залучення батьківської 

громадськості до управління Центром. Актуальними залишаються питання 

кадрового, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення. 

Урахування зовнішніх умов прискорює процес оновлення змісту 

діяльності Центру, зумовлює необхідність перегляду підходів до 

планування його роботи. Усе це вимагає організації такого навчально-

виховного процесу, який передбачає використання сучасних освітніх 

інноваційних технологій роботи з дітьми та учнівською молоддю, що 

створюють умови для самореалізації вихованців за обраним профілем 

навчально-творчої діяльності та формування навчально-творчого соціуму, 

де основне місце відводиться особистому творчому досвіду вихованців. 

Розвиток є тоді, коли з’являються нові характерні (інноваційні) риси 

в результатах роботи позашкільного навчального закладу. 

Інноваційна діяльність реалізується системним експериментуванням 

у формі нових оригінальних технологій, у результаті яких підвищується 

ефективність його роботи. Інновації виникають у результаті творчого 
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пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних 

проблем. 

Інноваційний процес у нашому закладі – це комплексна діяльність 

педагогів щодо створення, засвоєння, використання та розповсюдження 

нововведень, який допомагає перевести систему роботи з режиму 

функціонування в режим розвитку (оволодіння новими освітніми 

технологіями, перспективний педагогічний досвід, зростання педагогічної 

майстерності та фахової компетентності педагогічного колективу, 

підвищення якісних показників навчальних досягнень вихованців).  
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День відкритих дверей в Закарпатському обласному центрі 

науково-технічної творчості учнівської молоді 

 

15 вересня 2016 року в ЗОЦНТТУМ був проведений День відкритих 

дверей, під час якого педагоги та учні закладу презентували свої творчі 

доробки. 
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Адміністрація та керівники гуртків мали змогу представити 

відвідувачам діяльність гуртків різних напрямів і продемонструвати все 

найкраще, що є в їх позашкільному навчальному закладі. 
 

  

  

  

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Ковач Мирослав 

Михайлович провів екскурс в історію закладу – від минулого до 

сьогодення. Про науково-дослідницьку роботу у системі роботи Малої 

академії наук розповіла завідувач відділу МАН Лукач Магдалина Юріївна. 
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Педагоги центру розповіли гостям, чим саме займаються діти в 

гуртках, які вони очолюють, а це: гурток ,,Картинг” (керівник Курах А.В.), 

гурток ,,Декоративно-ужиткове мистецтво” (керівник Левляс Т.В.), гурток 

,,Гончарик” (керівник Лалижець О.О.), гурток ,,Оригамі” (керівник Лібак 

О.А.), гурток ,,Фітодизайн” (керівник Горват А.К.), гурток ,,Бісерплетіння” 

(керівник Бая С.Ю.), гурток ,,Моделювання іграшок-сувенірів” (керівник 

Дичка О.Й.), гурток ,,Психологія” (керівник Орос О.Б.), гурток ,,Цифрове 

фото” (керівник Полянський С.Ф.), гурток ,,Стендове моделювання” 

(керівник Стельмах Д.В.), гурток ,,Авіамоделювання” (керівники 
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Якимович В.Я., Ільченко О.І.). Натхненні творчим процесом, затишними 

умовами та добрим ставленням, діти та їх батьки перейнялися ідеєю 

творчого розвитку здібностей. 
 

  

  

   
  

Всі бажаючі взяли участь у майстер-класах, які проводилися на 

території центру. Не залишилось жодного байдужого, хто завітав на цей 

захід. 
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Участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі 

координаторів міжнародного інтерактивного конкурсу 

„МАН-ЮНІОР” „Інноваційні підходи в організації 

навчально-дослідницької діяльності учнів-членів МАН” 

 

З 10 по 12 вересня в Києві проходив Всеукраїнський семінар-

практикум координаторів  міжнародного  інтерактивного  Конкурсу „МАН 

– ЮНІОР” „Інноваційні підходи в організації навчально-дослідницької 

діяльності учнів-членів МАН”, в якому прийняла участь методист техніко-

технологічного напрямку Лібак Оксана Андріївна. 

  

Семінар розпочався згідно програми з вітального слова керівництва 

МАН України. Учасники семінару вислухали виступ пана Грищука В.П. 

„У пошуках живої води”, голови асоціації „Форум ХХІ століття”, 

експерта, координатора центру високих технологій Університету 

„Україна”, директора підприємств „Жива вода” та „Редокс”, кандидата 

фізико-математичних наук, доцента КНУ ім. Тараса Шевченка.  Потім – 

виступ Жука І.Т. „Наука і мистецтво у загальній системі пізнання світу. І 

фізика, і лірика”, старшого наукового співробітника Інституту космічних 

досліджень НАНУ та Національного космічного агентства України, митця, 

відомого барда  та його дружини Ірен Роздобудько, сучасної української 

письменниці, сценариста, викладача і художнього керівника курсу 
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кінодраматургів в Національному університеті театрального і 

кіномистецтва ім. Карпенка-Карого. 

Наступного дня перед присутніми виступила Білоус С.Ю. з 

доповіддю „Аналіз результатів Всеукраїнського інтерактивного конкурсу 

„МАН-ЮНІОР Ерудит”. Методика його підготовки і проведення”, 

завідувач філії (науково-дослідної експериментальної лабораторії) 

Національного центру „МАНУ”, керівник інноваційного педагогічного 

проекту „Школа-МАН”. 

Лібак Оксана Андріївна, методист техніко-технологічного напрямку 

ЗОЦНТТУМ поділилась досвідом проведення та організації конкурсу 

„МАН-Юніор” у навчально-виховній роботі Закарпатського 

територіального відділення МАН і представила присутнім одних з 

найкращих педагогів МАН області: Ігнатишина В.В., керівника гуртків, 

методиста Виноградівської філії МАН ВРЦПРД, вчителя фізики вищої 

категорії, кандидата фізико-математичних наук, наукового співробітника 

відділу сейсмічності Закарпатського регіону Інституту геофізики ім. 

Субботіна С.І. НАНУ  та Ігнатишин М.Б., керівника гуртків МАН 

Виноградівського РЦПР, провідного інженера відділу сейсмічності 

КРІГФНАН України, які презентували свій досвід підготовки учнів до 

участі в конкурсі „МАН-ЮНІОР” та розповіли про свою роботу в Малій 

академії наук. 
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Семінар продовжив і завершив свою роботу в понеділок 12 вересня. 

Перед присутніми виступила Поліхун Н.І., провідний науковий 

співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України з доповіддю 

„Інтерактивна лекція з проблеми розвитку дослідницьких здібностей”. 

Із заключним словом виступив Лісовий Оксен Васильович, директор 

Національного центру „Мала академія наук України”, кандидат 

філософських наук, лауреат Державної премії України в галузі освіти і 

урочисто вручив учасникам семінару сертифікати. 

На круглому столі всі учасники семінару висловлювали свої думки 

щодо конкурсу „МАН-ЮНІОР” і прийшли до висновку, що цей захід 

потрібно ширше впроваджувати в освітнє життя, поширювати і 

популяризувати. Він має величезні переваги серед інших конкурсів тому, 

що є інтерактивним і проходить процес сертифікації, а також корисним 

для педагогів та цікавим для учнів. 
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На базі ЗОЦНТТУМ проведено Всеукраїнський колоквіум 

школярів „Космос. Людина. Духовність.” 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України 25.12.2015 

№ 1360 „Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з 

дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік”, відповідно до листа 

Українського державного центру позашкільної освіти 30.08.2016 № 08-14 

„Про проведення Всеукраїнського колоквіуму „Космос. Людина. 

Духовність.”, 21– 23 вересня 2016 року, на базі Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді проходив 

традиційний Всеукраїнський колоквіум школярів „Космос. Людина. 

Духовність.” У колоквіумі прийняло участь 10 команд з 10 областей 

України: Волинської, Вінницької, Закарпатської, Дніпропетровської, 

Житомирської, Полтавської, Сумської, Рівненської, Черкаської та 

Київської. 
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Урочисте відкриття колоквіуму відбулося в конференцзалі 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

Учасників колоквіуму 

привітав директор 

ЗОЦНТТУМ В. Корсак. 

Він зазначив, що цей захід 

традиційно проводиться у 

нашому центрі з 1997 

року. Хвилиною мовчання 

усі присутні вшанували 

пам’ять Зомбора Володимира Юрійовича, який був засновником 

колоквіуму і протягом 18 років організовував проведення даного заходу.  

З щирими вітаннями та побажаннями до 

учасників, керівників команд, почесних гостей 

звернулися: начальник відділу дошкільної, 

загальної середньої, інклюзивної та 

позашкільної освіти департаменту освіти і науки 

Закарпатської 

облдержадміністрації 

Роман Чобаня, 

заступник декана 

фізичного факультету 

Державного вищого 

навчального закладу „Ужгородський 

 національний університет”, кандидат фізико-

математичних наук, голова журі колоквіуму 

Карбованець Мирослав Іванович.  
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Завідувач відділу (МАН) Лукач М.Ю. 

ознайомила присутніх з програмою заходу. 

Колоквіум тривав три дні. Учасники 

представили на нього свої наукові роботи та 

комп’ютерні програми у восьми секціях: 

„Космос у лабораторії”, „Крізь простір і час”, 

„Твої можливості, людино”, „Українці в 

космосі”, „Лицар Духу”, „Суперкнига”, „Кінець 

світу”, „Краса врятує світ”. 

 

   

Крім секційних засідань та захисту наукових проектів для учасників 

колоквіуму було передбачено безліч цікавих міроприємств – 

багатопрофільні тестування, екскурсії до історичних пам’яток 

Закарпатської області та міста Ужгорода зокрема, вечори спілкування та 

відпочинку, дискотеки. 
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Участь команди Закарпатської області у ІІ фінальному етапі 

Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт  

для учнів 6-8 класів 

 

27-29 вересня 2016 року на базі  оздоровчого табору „Лідер” в 

селищі Пуща-Водиця у м. Києві пройшов фінальний етап Всеукраїнського 

конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів „Все навколо енергія” 

під егідою Національного центру Малої Академії наук України. У 

конкурсі приймали участь представники 21 області України. За 

результатами І-го відбіркового заочного етапу Всеукраїнського конкурсу 

від Закарпатської області у заході прийняли участь 6 юних науковців. 
 

  
 

У номінації „Альтернативна енергетика” другі місця посіли Блага 

Михайло, учень 8 класу Верхньостуденівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів – 

дошкільного навчального закладу” Міжгірської районної ради 

Закарпатської області та Йокоб Олеся, учениця 7 класу Тросницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, вихованці гуртка Виноградівського районного 

центру позашкільної роботи з дітьми. Також в цій  номінації  посіла третє 

місце Ситар Мар’яна, учениця 7 класу Тросницької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області, 
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вихованка гуртка Виноградівського районного центру позашкільної 

роботи з дітьми. 
 

  
 

У номінації „Енергозбереження в побуті та в навчальному закладі. 

Екобудинок” третє місце вибороли Корпош Андріана (8 клас) та 

Ігнатишин Крістіна (6 клас) Тросницької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області, вихованці 

гуртка Виноградівського районного центру позашкільної роботи з дітьми. 
 

  
 

 

У номінації „Енергія та довкілля” змагалася за призове місце Беля 

Віталія, учениця 8 класу Синевирської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської області. Учасниці в цій 

номінації до третього місця не вистачило одного балу, але вона з гідністю 

захистила свою дослідницьку роботу. 

Конкурсанти відвідали музей при Національному технічному 

університеті КПІ імені І. Сікорського. Саме тут учасники отримали багато 

вражень, які надихатимуть  їх на подальшу науково-дослідницьку роботу. 
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В ЗОЦНТТУМ визначено переможців обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів  

,,Моя Україно!” (заочний) 

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації 22.08.2016 № 215 ,,Про проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів ,,Моя 

Україно!’’ З 14 вересня до 14 жовтня 2016 року проведено обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів ,,Моя Україно!’’ (далі 

– конкурс). 

  

 
 

 

На конкурс надійшло 124 роботи від учнів загальноосвітніх шкіл та 

вихованців позашкільних навчальних закладів із 13 районів та міст 

області, а саме: м. Мукачево, м. Ужгород, м. Хуст, Берегівського, 

Виноградівського, Воловецького, Іршавського, Міжгірського, 
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Мукачівського, Рахівського, Свалявського, Тячівського, Хустського 

районів. 

Не взяли участі у конкурсі: м. Берегово, м. Чоп, Велико-

березнянський, Перечинський, Ужгородський райони.  

  
 

З великої кількості робіт було нелегко вибрати кращих. Учасники 

конкурсу – переможці районних, міських етапів. Юні фотографи віком 

від 7 до 18 років представили свої роботи у п’яти номінаціях (портрет, 

пейзаж, натюрморт, жанрове та експериментальне фото). Члени журі із 

захопленням поринули у чарівний світ художньої фотографії, отримавши 

від робіт позитивні враження. 

  

 

 

Усі роботи конкурсу 

відзначаються оригінальністю та 

високим художнім рівнем. 
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Нагороджено дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів департаменту освіти і 

науки Закарпатської облдержадміністрації 63 учнів, які стали 

переможцями обласного етапу конкурсу. З них 14 найкращих 

представлено на ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів ,,Моя Україно!’’ (м. Київ). 
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Участь у семінарі-практикумі керівників, методистів 

наукових відділень історії, філософії та суспільствознавства 

МАН України  

 

З 18 по 20 жовтня 2016 року в м.Чернігові проводився семінар-

практикум керівників, методистів наукових відділень історії, філософії та 

суспільствознавства МАН України. Семінар проходив під назвою 

„Формування наукового світогляду та розвиток мислення учнів у наукових 

відділеннях суспільно-гуманітарного профілю МАН України”.  

18 жовтня відбувся заїзд учасників семінару-практикуму у готелі 

„Профспілковий”, де пройшла реєстрація. Після обіду на базі ОКПНЗ 

„Чернігівська МАН учнівської молоді”  відбулося урочисте відкриття  

заходу. Після привітальних слів почалося пленарне засідання, під час 

якого директор обласного комунального позашкільного навчального 

закладу „Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді” Лещенко 

Наталія Петрівна презентувала діяльність закладу. Учасники семінару 

були вражені тою плідною працею та фаховим рівнем керівника цього 

закладу. Незважаючи на молодий вік центру Чернігівська МАН разом з 

філіями досягла значного успіху. Це говорить про злагодженість 

колективу та професіоналізм педагогів, співпрацю з іншими закладами, 

підтримку управління освіти Чернігівської держадміністрації.  

Після презентації перед учасниками семінару виступив Коляда Ігор 

Анатолійович, професор кафедри методики навчання суспільних 

дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова. Наступною виступила Кравченко 

Юлія Миколаївна, доцент кафедри культурології факультету філософської 

освіти при НПУ імені Драгоманова, методист Національного центру 

МАНУ, кандидат філософських наук. В доповіді науковець виклала свій 

потенціал методики „Філософія для дітей у вихованні майбутнього 

науковця та інноватора”. Учасників семінару зацікавили інноваційні 
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підходи у вихованні майбутнього науковця, а також фаховий рівень 

викладачки.  

   
 

 

Учасники семінару прослухали ряд виступів інших науковців з 

цікавими методиками, що дасть можливість використовувати їх в роботі 

обласних філій МАН.  

Наступного дня відбувся переїзд до м. Батурина для продовження 

роботи семінару. Були організовані екскурсії  до Національного історико-

культурного заповідника „Гетьманська столиця” та до Свято-троїцького 

жіночого монастиря. Всі були вражені історичною та духовною 

спадщиною цього чудового мальовничого краю. 20 жовтня відбулася 

екскурсійна програма до Антонієвих печер, після чого учасники переїхали 

до Чернігівського обласного художнього музею ім. Г. Галагана. Тут 

пройшла практична частина семінару, де учасники обмінялися досвідом 

роботи та інноваційними методиками роботи. 

Семінар-практикум надихнув і поставив завдання перед педагогами: 

розпізнавати, виявляти та розвивати таланти юних науковців. 
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Учні гуртка ,,Декоративно-ужиткове мистецтво” 

ЗОЦНТТУМ прилучилися до заходу на честь  

Дня захисника України 

 

Підготувати подарунки та написати листи для захисника України 

вихованці гуртка ,,Декоративно-ужиткове мистецтво” сприйняли з 

захопленням і радістю.  

  
 

  
 

Протягом вересня-жовтня 2016 

року учні виготовляли із глини 

символ жінки-берегині ,,Ляльку-

маму” і  писали листи воїнам-

захисникам України.  
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Відібрали вісім найкращих робіт таких учнів: Косовілки Олександра, 

Манзулич Кіри, Сіладій Крістіни, Сідун Анастасії, Токар Евеліни, 

Суязової Анни, Шати Миколи,  Стегури Анни. 
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Участь команди юних науковців Закарпатської області  

у VII Всеукраїнській виставці-конкурсі молодіжних 

інноваційних проектів „Майбутнє України” 

 

15 -17 листопада 2016 року у м.Києві пройшла VII Всеукраїнська 

виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів „Майбутнє України”. 

У заході прийняли участь представники із 23 областей України, 

серед яких і команда від Закарпатської області.  

У номінації „Екологія та ресурсозбереження” перше місце посів 

вихованець гуртка Хустського РЦНТТУМ, учень 10 класу Сокирницької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Фречка Валентин. У своїй роботі юний дослідник 

виявив вплив електромагнітного випромінювання мобільного телефону на 

живі організми. За своє дослідження він був нагороджений грамотою та 

грошовим призом. 

  

В номінаціях „Технічна творчість та винахідництво” і 

„Матеріалознавство та перспективні технології” прийняли участь дві 
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команди від Виноградівського РЦПРК. Учні-члени МАН цього закладу: 

Юра Мар’яна, Ігнатишин Крістіна, Пилип Лідія та Габор Марина призових 

місць не вибороли, але були нагороджені грамотами за участь у виставці-

конкурсі. 
 

  
 

Всеукраїнська виставка-конкурс „Майбутнє України”, яка проходить 

кожного року є важливим внеском у пошуку юних дослідників, створює 

умови знайти найкращі інноваційні розробки та  підтримати геніальних 

юних винахідників. Треба зазначити, що не менш важливим 

стимулюючим фактором є призовий фонд конкурсу за І, ІІ, Ш-і місця.  
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Проведення обласного семінару керівників районних 

(міських) філій Закарпатського територіального відділення 

Малої академії наук України 

 

2 грудня ц.р. в м. Ужгороді на базі Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді був проведений обласний 

семінар керівників районних (міських) філій Закарпатського 

територіального відділення Малої академії наук України „Удосконалення 

діяльності Закарпатського територіального відділення МАН України 

в контексті сучасних освітніх реформ”. 

Мета семінару – узагальнити досвід роботи педагогів з 

використанням прийомів і методів формування дослідницьких умінь та 

навичок учнів, ознайомлення з інноваційними підходами в організації 

науково-дослідницької діяльності. 

Завдання семінару: 

– забезпечення єдності підходів під час організації навчально-

виховного та науково-дослідницького видів діяльності з урахуванням 

викликів сьогодення;  

– активний обмін досвідом з організації дослідницької діяльності 

учнівської молоді; 

– ознайомлення педагогів з використанням інноваційних технологій 

при організації науково-дослідницької діяльності учнів та проведенні ІІ 

(обласного) етапу конкурсу-захисту; 

– апробація та впровадження новітніх технологій при проведенні І 

етапу конкурсу-захисту; 

– аналіз роботи Закарпатського територіального відділення МАН за 

2015/2016 навчальний рік; 

– підготовка до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2017 р. 
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У семінарі прийняли участь керівники та педагогічні організатори 16 

філій Закарпатського територіального відділення МАН і працівники 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

Під час відкриття семінару з вітальним словом до присутніх 

звернувся Корсак Валерій Валерійович, директор Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, який 

презентував учасникам 

семінару систему роботи 

закладу з талановитою 

учнівською молоддю, 

розповів про проблеми та 

досягнення. У своєму 

виступі він виразив 

упевненість, що фаховий 

рівень, знання, досвід 

учасників семінару дадуть можливість виробити пропозиції та 

рекомендації, які сприятимуть підвищенню ефективності подальшого 

розвитку системи роботи Малої академії наук Закарпаття. „Сьогоднішній 

семінар – це можливість не тільки зібратись разом, обмінятися досвідом, 

новими напрацюваннями, досягненнями, а й обговорити назрілі питання 

щодо організації роботи з обдарованими учнями – членами Малої академії 

наук”, – зазначив Валерій Валерійович.  

Перед учасниками семінару 

виступила Стойка Марія 

Петрівна, викладач коледжу 

культури і мистецтв, керівник 

гуртків ЗОЦНТТУМ, яка 

поділилася з присутніми 
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педагогами досвідом організації успішної науково-дослідницької 

діяльності учнів у відділенні філософії та суспільствознавства. 

Одним із складних питань, які стоять перед 

учнями-членами МАН є вибір тематики та 

предмету дослідження своїх робіт. Як подолати 

ці труднощі розповіла у своєму виступі Шовак 

Оксана Іванівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри англійської філології ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет”, член 

журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту. 

Велике зацікавлення та активність 

учасників семінару викликала доповідь 

методиста напрямку інформатики ЗОЦНТТУМ Шикули Мирона 

Михайловича. Він розповів про застосування інноваційних хмарних 

 

технологій під час проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту. Мирон Михайлович відзначив позитивні результати 

використання новітніх технологій для реєстрації учасників конкурсу-

захисту 2016, що дало можливість оперативної обробки та публікації 

результатів, а також, разом з учасниками семінару, обговорив необхідність 

використання хмарних технологій при підготовці та проведенні І етапу 



 
 

31 

конкурсу-захисту. 

Важливим етапом конкурсу-захисту є усний захист учнями своїх 

наукових проектів. Деякі поради 

щодо підготовки презентацій та 

усних виступів надала в своїй 

доповіді завідувач відділу 

організаційно-масової роботи 

ЗОЦНТТУМ Леник Андріанна 

Йосипівна. 

Про Всеукраїнський інтерактивний 

конкурс „МАН-Юніор”, його структуру та 

правила проведення розповіла методист 

ЗОЦНТТУМ Лібак Оксана Андріївна, яка 

нещодавно взяла участь у Всеукраїнському 

семінарі координаторів конкурсу „МАН-

Юніор”. Оксана Андріївна наголосила на 

важливості залучення школярів молодшого віку 

до наукових досліджень. Це є суттєвою 

підготовкою до серйозної науково-

дослідницької діяльності. 

З нововведенями у правилах прийому до 

вищих навчальних закладів ознайомив учасників 

семінару член приймальної комісії ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет”, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

УжНУ, постійний член журі ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту у відділенні 

комп’ютерних наук Горват Петро Петрович. 
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Лукач Магдалина Юріївна, завідувач відділу МАН ЗОЦНТТУМ у 

своєму виступі підвела підсумки діяльності Закарпатського територіаль-

ного відділення МАН у 2015 – 2016 н.р. та детально проаналізувала 

сучасний стан та перспективи науково-дослідницької діяльності у системі 

Малої академії наук, визначила пріоритетні напрями співпраці у сфері 

розвитку, підтримки та навчання обдарованої молоді в області. 

Семінар було завершено засіданням круглого столу, де 

обговорювались  нагальні питання організації дослідницької діяльності 

учнів та координації роботи з обдарованими дітьми у філіях 

Закарпатського територіального відділення Малої академії наук України.  

Учасники семінару зауважили високий організаційний та науково-

методичний рівень підготовки і проведення заходу, значний рівень 

результативності роботи Закарпатського територіального відділення МАН, 

а також надали рекомендації щодо продовження практики проведення 

семінарів. Такі зібрання сприяють згуртуванню зусиль у обговоренні 

актуальних питань науково-дослідницької роботи з учнями-членами МАН 

і є дієвим діалогом для втілення нових, цікавих ідей та оптимізації 

спільної роботи.  



 
 

33 

У ЗОЦНТТУМ проведено заходи до  

Міжнародного дня інвалідів 

 

З метою розвитку особистісної культури учнів, толерантного 

ставлення до людей з обмеженими можливостями, подолання соціальних 

бар’єрів, в Закарпатському обласному центрі науково-технічної творчості 

учнівської молоді з 1 до 8 грудня  ц.р. проведено заходи до Міжнародного 

дня інвалідів. 

Відділом організаційно-масової роботи (завідувач Леник Андріанна 

Йосипівна) для гуртківців центру були проведені: лекція-дискусія „Люди з 

обмеженими можливостями” та виховна година  „Як ми можемо 

висловити підтримку та надати допомогу хворій людині?”. Під час 

проведення заходів учні отримали багато інформації на ці теми. Андріанна 

Йосипівна ознайомила вихованців з чинниками зростання кількості 

інвалідів (війни та інші форми насильства, недостатня медична допомога, 

стихійні та інші лиха), навела приклади інвалідності (нездатність чути 

розмову, бачити, нездатність говорити, ясно висловлюватися, 

запам’ятовувати речі, пересувати нижні кінцівки, вставати з ліжка та 

інше), пояснила мету проголошення 3 грудня Міжнародним днем 

інвалідів. Ця мета поставлена у Всесвітній програмі дій відносно інвалідів 

– повне і рівне дотримання прав людини та участь інвалідів в житті 

суспільства. 

Діти активно приймали участь в дискусіях та обговореннях тих чи 

інших питань. Радує те, наскільки високий рівень обізнаності дітей 

стосовно людей з обмеженими можливостями, а головне – бажання 

підтримувати і завжди прийти таким людям на допомогу. 
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Також в рамках заходів до Міжнародного дня інвалідів педагоги 

центру   5 грудня відвідали спеціальну школу-інтернат для глухих дітей І – 

ІІІ ступенів навчання м. Ужгорода (директор Бушко Наталія Іванівна). 

Завідувач відділу дизайну та декоративно-прикладного мистецтва 

Ільченко Олексій Іванович презентував наш заклад, ознайомив присутніх 

дітей та вчителів про діяльність та напрямки роботи гуртків центру. 

 

  
 
 

Що може бути кращим, ніж подарувати дітям свято? Лібак Оксана 

Андріївна, керівник гуртків „Оригамі” провела для дітей майстер-клас 

„Техніка кардмейкінгу. Виготовлення новорічних листівок”.  Кожен мав 

змогу своїми руками виготовити новорічну листівку із найкращими 

побажаннями для своїх рідних і близьких, проявити свій талант і фантазію. 
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Завдяки розгорнутій виставці робіт вихованців гуртків нашого 

центру „Оригамі”, „Авіамоделювання”, „Моделювання іграшок-

сувенірів”, „Технічний дизайн”, „Початкове технічне моделювання”, 

„Фітодизайн” діти мали можливість побачити роботи своїх однолітків. 

   
 

  



 
 

36 

Педагогів центру вразила дружня, творча атмосфера, яка панує у 

школі-інтернаті. Директор закладу, Наталія Іванівна зокрема, сказала, що 

її вихованцям важливо набувати нові знання та навички у процесі творчої 

діяльності. Під час спілкування педагогічні працівники відзначили, що 

діти, які мають певні обмежені фізичні можливості, мають необмежені 

здібності, уміння, фантазію, таланти.  
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ЗОЦНТТУМ підбиває підсумки роботи за перший семестр 

виставкою робіт учнів гуртків центру  

,,Від Миколая до Різдва” 

 

Найяскравіші моменти у житті дітей – це свята, які відкривають їм 

простір для творчості, народжують в їх душах світлі почуття, шляхетні 

прояви, виховують уміння жити в колективі, духовно збагачують розум та 

серце.  

  

  

Особлива психологічна цінність дитячих свят полягає в тому, що 

вони можуть допомогти учню реалізувати все найкраще, що в ньому є, 

оскільки для дитини важливий сам процес святкування, який викликає 

позитивні враження та створює унікальну систему творчої взаємодії дітей і 

дорослих. 
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Святий Миколай, Новий рік та Різдво – це саме ті свята, на які 

чекають люди назалежно від віку.  
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В Закарпатському обласному центрі науково-технічної творчості 

учнівської молоді вже стало доброю традицією підбивати підсумки роботи 

гуртків за перший семестр виставкою робіт учнів гуртків ЗОЦНТТУМ. 

  

  

Проведення цього заходу дозволяє кожному вихованцю гуртка 

проявити себе, свої здібності у різних техніках виконання та матеріалах. 

Це свято для душі, яке позитивно впливає на розум, самооцінку гуртківців, 

пробуджує інтерес до навколишнього життя, дозволяє дитині набувати 

досвіду, насиченого спільним переживанням, сприяє вихованню 

моральних якостей, а також володіє великою можливістю формування 

колективу. 
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14 грудня 2016 року в Закарпатському обласному центрі науково-

технічної творчості учнівської молоді відбулося відкриття виставки ,,Від 

Миколая до Різдва”. 

  

  

У святковій залі зібралися вихованці, їх батьки та педагоги центру. 

Учасників виставки привітав директор закладу Валерій Корсак, який 

відзначив що у кожній дитячій роботі вкладена щаслива мить творчості. 

Напередодні новорічних та різдвяних свят він побажав присутнім миру, 

спокою, злагоди, невичерпної енергії та здійснення найзаповітніших 

бажань. 
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Заступник директора з навчально-методичної роботи Тетяна Левляс 

зазначила, що головна мета проведення цієї виставки – підтримка та 

розвиток науково-технічної творчості учнівської молоді, сприяння 

забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх 

творчого і духовного розвитку. 
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На розсуд глядача представлено 572 роботи учнів у різних техніках за 

напрямками науково-технічного та художньо-технічного профілів. 

   

  

169 учнів нагороджені дипломами Закарпатського ОЦНТТУМ за 

активну участь у виставці ,,Від Миколая до Різдва”. Гармонійним 

доповнення до новорічної різдвяної атмосфери були коляди, виконані 

народним вокальним ансамблем ,,Ужанка” Ужгородського районного 

відділу культури (керівник: Василина Голянич). 
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Виставка триває до 20 січня 2017 року. Запрошуємо всіх 

поціновувачів творчості дітей, по-святковому налаштованих 

шанувальників Новорічних та Різдвяних свят. 
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Відкриті заняття керівників гуртків  

Дребітко Алли Вікторівни  

та Горват Анжеліки Карлівни на новорічні теми 

 

З-поміж багатьох традиційних свят Новий рік та Різдво Христове – 

найулюбленіші для дітей. Вони тішаться на зустріч цих свят у колі сім’ї, 

біля ялинки, під яку Дід Мороз обов’язково принесе подарунки. Але і самі 

вони хочуть зробити приємний сюрприз своїм рідним. Тому напередоні 

новорічних та різдвяних свят стараються виготовити своїми руками власні 

вироби, щоб подарувати близьким. 

Саме на новорічну тематику протягом грудня ц.р. були проведені 

відкриті заняття у гуртку початково-технічного моделювання (керівник 

гуртка Дребітко Алла Вікторівна) – 6 грудня 2016 р. та „Фітодизайн” 

(керівник гуртка 

Горват Анжеліка 

Карлівна) – 17 грудня 

2016 року. 

Тема відкритого 

заняття Дребітко А.В.: 

„Виготовлення 

новорічних листівок”. 

Для заняття 

керівником гуртка 

підготовлено необхідне обладнання. Використовуючи демонстраційний 

матеріал пояснила хід виконання роботи.  

Для виконання завдання діти використовували кольоровий картон і 

папір, а також лінійку та косинець, правила користування якими керівник 

нагадала учням. Вихованці активно працювали. В ході роботи Алла 
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Вікторівна підходила до кожного учня, використовуючи різні прийоми 

заохочення й стимулювання. Для оздоблення листівки дітям були роздані 

попередньо підготовлені педагогом прикраси. Кожен мав можливість 

проявити свою самостійність, оригінальність, майстерність, а також 

написати в листівці привітання своїм рідним. Заняття проведено на 

належному педагогічному, емоційному, організаційному рівнях. 

Підводячи підсумки, Алла Вікторівна відзначила кожну роботу своїх 

вихованців. 

  
 

   
 

Тема відкритого заняття Горват А.К.: „Новорічні прикраси. Різдвяні 

віночки”. Керівник гуртків для своїх вихованців підготувала необхідний 

природний матеріал (шишки, жолуді, горішки, гілки та ін.), а також 

серпантин, декоративний сніжок тощо.  

У процесі заняття Анжеліка Карлівна показала дітям технологію 

плетіння віночка  з гілочок лози та ялиці. А далі кожен вихованець міг 
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проявити свою креативність 

у його прикрашанні. У 

процесі заняття педагог 

розповідала учням про 

атрибути новорічних та 

різдвяних свят. Різдвяний 

віночок – символ достатку та 

здоров’я, а фантазія і 

відповідний настрій 

допоможуть зробити цей новорічний аксесуар неповторним. На етапі 

підбиття підсумків керівник гуртків оцінила практичні роботи кожного 

вихованця.  
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Головну мету відкритих занять досягнуто. Педагоги разом із своїми 

вихованцями  обговорили зміст новорічних та різдвяних свят, їх значення 

у житті кожної людини. Учні навчилися виготовляти своїми руками 

новорічні прикраси (листівки, різдвяні віночки), а найголовніше – 

зрозуміли, що чарівні зимові свята зберігають національні звичаї, традиції 

та обряди рідної України, об’єднують родину та друзів.  

 

 


