
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
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НАГОРОДЖЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД
З АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ

До Ужгорода з’їхалися переможці ІІІ 
етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад, щоб у нелегких і вирішаль-

них перегонах визначити найсильніших 
знавців та переможців IV етапу Всеукра-
їнських учнівських олімпіад з англійської, 
німецької, французької мов.

В інтелектуальних змаганнях брали 
участь 118 учнів з англійської, 118 – фран-
цузької, 120 – німецької мови з усіх об-
ластей України. Відрадно, що відстояти 
право називатися найкращими і боротися 
за звання переможців приїхали і школярі 

з Луганської та Донецької областей, що 
доводить у черговий раз, що Україна – со-
борна держава.

Метою олімпіади є виявлення мовних 
здібностей учнів та рівня їхньої мовної 
компетентності, інтелектуальних та творчих 
можливостей.

 Саме участь школярів України в непро-
стих змаганнях, котрі триватимуть з 22 до 
27 березня, є показовою, оскільки надає 
можливість компетентному журі виявити 
найкращих з-поміж сильніших. 

27 березня у залі Закарпатського облас-

ного палацу дитячої та юнацької творчості 
«ПАДІЮН» відбулося урочисте закриття 
та вручення 160 дипломів переможцям IV 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з англійської, німецької, французької мов.

Упродовж шести днів юні знавці іно-
земних мов у напружених інтелектуальних 
змаганнях визначали найкращих. IV етап 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з іно-
земних мов проходив у 4 тури, які включали 
завдання з аудіювання, читання, усного 
мовлення та письма. 

Досконале знання мови відкриває 
широкі можливості, створює конкуренто-

спроможних фахівців на сучасному ринку 
праці. Школярі, розуміючи прекрасні пер-
спективи, змагалися не лише за визнання 
своїх знань, а й прагнули розкрити могутній 
потенціал, креативність, ерудицію.

Висококваліфіковані члени журі, до 
складу якого входили провідні науковці, 
учителі-методисти, волонтери Корпусу 
Миру США в Україні, аташе з питань спів-
робітництва в галузі французької мови 
(посольство Франції в Україні), визначили 
найсильніших учнів-переможців з-поміж 
сотень найкращих.

(Продовження на стор. 2)

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА З УГОРСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

25 березня в Закарпатському 
інституті післядипломної 

педагогічної освіти відбулося 
урочисте закриття ІV етапу  

І Всеукраїнської учнівської 
олімпіади 

з угорської мови та літератури 

Олімпіада такого рівня, в якій взяли участь 
9 учнів 9-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів Закарпатської 

області, проводилася вперше. Розпочинаючи 
церемонію урочистого нагородження, директор 
департаменту освіти і науки ОДА Михайло 
Мотильчак привітав школярів з успішним 
проходженням тестів на знання рідної мови та 
літератури. Михайло Андрійович наголосив, 
що переможці та їхні вчителі отримають певне 
фінансове нагородження. За перше, друге та 
третє місця учні отримають грошову премію у 
розмірі відповідно 4, 3 та 2 тисячі гривень, а їхні 

наставники – вдвічі більшу суму.
Директор Закарпатського ІППО Тетяна Паль-

ко, вітаючи переможців, наголосила, що згідно 
з умовами проведення олімпіади з угорської 
мови та літератури, учасники Всеукраїнського 
етапу отримають з державної підсумкової атес-
тації найвищий бал. Переможці також зможуть 
отримати додаткові бали до зовнішнього неза-
лежного оцінювання знань.

Єва Браун, член журі, методист угорської 
мови та літератури Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, привітала 
учасників та побажала творчих здобутків.

Кваліфіковане журі оголосило переможців 
змагань:

І місце – Качур Аннамаріа, учениця 11 класу 
Берегівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 
ступенів № 4 з угорською мовою навчання імені 
Лайоша Кошута Берегівської міської ради За-
карпатської області;

І місце – Надь Беатрікс, учениця 10 класу 
Берегівської угорської гімназії імені Габора 
Бетлена Берегівського районної ради Закар-
патської області;

І місце – Сегев Вікторія, учениця 9 класу 
Вербовецької загальноосвітньої школи І – ІІІ 
ступенів Виноградівської районної ради За-
карпатської області.

Закарпаття – край, який захоплює неймовірною красою 
гір, мальовничістю полонин, чарівністю лісів, автентич-
ними звуками трембіт, унікальністю едельвейсів. Щирі і 
талановиті, розумні і добрі, привітні і відкриті закарпатці, 
які завжди раді гостям, цими днями приймали чисельну 

армію школярів зі всієї України. Показовим є те, що саме 
на теренах нашого багатонаціонального та поліконфе-
сійного регіону, де мирно живуть і працюють більше 100 
національностей, а у кожній родині розмовляють кількома 
мовами, проходить такий захід.
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НАГОРОДЖЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 
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З АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ

ЛІТНІ  МОВНІ  ТАБОРИ.  МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ  ШУКАЄ  ВОЛОНТЕРІВ

(Продовження. Початок на стор. 1) 

Оксана Коваленко та голова журі олімпіади з німецької 
мови, завідувач кафедри Київського національного 
лінгвістичного університету, професор, доктор 

філологічних наук Микола Гамзюк нагородили дипломами 
55 переможців даної олімпіади. Дипломи першого ступеня 
отримали 7 учнів: 9 кл – 2 уч., 10 кл – 3 уч., 11 кл – 2 уч.; 
другого ступеня – 18 уч.: 9, 10, 11 класи – по 6 уч.; третього 
ступеня – 30 уч.: 9 кл – 9 уч., 10 кл – 11 уч., 11 кл – 10 уч. 
Микола Гамзюк побажав юним знавцям впевнено долати 
перепони та вірити, що набуті знання – це успішний старт 
до поставленої мети.

Т а л а н о в и т у 
ш к і л ь н у  м ол од ь , 
переможців IV етапу 
В с е у к р а ї н с ь к о ї 
учнівської олімпіади 
з французької мови 
в і тали  заступник 
голови оргкомітету 
В с е у к р а ї н с ь к о ї 
учнівської олімпіади 
з  іноземних мов, 
головний спеціаліст 
д е п а р т а м е н т у  з а г а л ь н о ї 
середньої та дошкільної освіти 
Міністерства освіти і науки України 
Оксана Коваленко, голова журі 
олімпіади з французької мови, 
доцент Київського національного 
у н і в е р с и т ет у  і м е н і  Та р а с а 
Шевченка, кандидат філологічних 
наук Ірина Ситдікова та аташе з 
питань співробітництва в галузі 
французької мови (посольство 
Франції в Україні) Віржіні Вільшанж, які нагородили 
дипломами 50 переможців. Дипломи першого ступеня 
завоювали 8 чоловік: 9 кл – 3 уч., 10 кл – 2 уч., 11 кл – 3 уч.; 
другого ступеня – 14 чоловік: 9 кл – 4 уч., 10, 11 класи – по 
5 уч.; третього ступеня – 9, 11 кл – по 9 уч., 10 кл – 10 уч. 
Віржіні Вільшанж наголосила, що знання мови допоможе 
покращити навички спілкування, які знадобляться для 
роботи з іншими країнами, тому для вдосконалення 
мовної практики двом учасникам-переможцям вручено 
запрошення до Парижа (Франція).

Найкращих знавців англійської мови вітали Оксана 
Коваленко та завідувач кафедри Львівського національного 
університету імені Івана Франка, доцент, кандидат 
філологічних наук, голова журі олімпіади з англійської мови 
Михайло Білинський. Зачитавши імена юних знавців та 
вручивши дипломи 55 переможцям, Михайло Білинський 
наголосив, що значення англійської мови в сучасному світі 
настільки велике, що її знання не є привілеєм і розкішшю, 
а необхідністю. Він побажав молодим інтелектуалам 
натхнення та успіхів. Дипломи першого ступеня отримали 8 
чоловік: 9, 10 класи – по 2 уч., 11 кл – 4 уч.; другого ступеня 
– 20 чоловік: 9, 11 класи – по 7 уч., 10 кл – 6 уч.; третього 

ступеня – 27 чоловік: 9, 10, 11 класи – по 9 учнів. 
Відрадно, що жоден з учасників не залишився 

поза увагою. Решта школярів отримали дипломи 
учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з англійської, німецької, французької мов.

Дійство супроводжувалося неймовірним 
артистичним  шоу  юних  зак арпатських 
талантів, вихованців Закарпатського обласного 
палацу  дитячо ї  та  юнацько ї  творчост і 
«ПА ДІЮН»,  як і  вкотре змусили публіку 

затамовувати подих від хвилюючих 
номерів та композицій.

Михайло Мотильчак, директор 
департаменту освіти і  науки 
облдержадміністрації, підбиваючи 
підсумки, наголосив, що Закарпаття 
гостинно приймало на своїх теренах 
майбутню еліту, яка у нелегких 
олімпіадних перегонах виборювала 
право називатися найкращою. 
Дорога, яка відкривається перед 
учнями – терниста, але лише 
успішна та впевнена у своїх силах 
молодь зуміє збудувати сильну 

та суверенну державу. Михайло Андрійович привітав 
переможців, побажав невичерпної енергії та позитиву.

Географія переможців надзвичайно різноманітна. 
Практично кожен куточок нашої держави був представлений 
юними інтелектуалами, які у нелегкому олімпіадному 
марафоні довели свої знання, вміння, розкрили потенціал 
і як результат – нагородження, визнання... 

Сьогоднішня перемога – це перший крок на шляху до 
успіху. Нехай щастить Вам на життєвому шляху, творчі та 
креативні інтелектуали, – знавці іноземних мов!

ВИВЧАЄМО ІНОЗЕМНІ МОВИ

Міністерство освіти і науки ініціює 
великий загальнонаціональний 
проект літніх мовних таборів. Мета 

проекту – підвищити рівень володіння 
англійською мовою серед учнів усіх шкіл 
країни, зацікавити дітей, започаткувати 
моду на вивчення іноземних мов в 
Україні, привернути увагу суспільства 
до цієї теми.

Пропонується трансформувати 
оздоровчі табори, в яких учні перебувають 
після закінчення навчального року, на 
літні школи вивчення англійської мови. 
Проведення дво- або тритижневої 
літньої школи передбачається на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів 
протягом червня.

У таборах діти матимуть можливість 
спілкуватися іноземними мовами та 
застосовувати їх у різних формах 
діяльності (в ігрових та концертних 
програмах, театральних виставах тощо).

Допоможіть своїй рідній школі, рідному 
місту чи селу!

Цей проект ґрунтується на во-
лонтерських засадах. Саме тому 
надважливим є залучення якомога 
більшої кількості волонтерів, котрі змогли 
б долучитись до викладання у школах. 
Міністерство шукає охочих приєднатися 
до цієї соціальної ініціативи. Необхідні 
волонтери, котрі володіють англійською 
мовою та зможуть присвятити від двох 
до трьох тижнів свого часу школі.

Волонтерами можуть стати як 
громадяни України, так і іноземці. 
Це можуть бути нос і ї  мови,  як і 
перебуватимуть в Україні у червні, вчителі 
шкіл, викладачі вищих навчальних 
закладів, недавні випускники вищих 
навчальних закладів, студенти, люди 
різного віку і професій, які володіють 
англійською мовою.

Як реалізується цей проект?
Міністерство освіти і науки тісно 

співпрацює з місцевими органами 
влади, волонтерськими організаціями 
та інститутами підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників. Навчально-
методична література та рекомендації 
були надані міжнародними партнерами.

Що необхідно зробити волонтеру, 
котрий хоче долучитися до ініціативи?

Зв’язатися з управлінням освіти чи 
інститутом підвищення кваліфікацій 
певного регіону та повідомити про 
своє бажання долучитися до проекту. 

Всі контакти розміщені на сайті МОН 
за посиланням: http://www.mon.gov.
ua/activity/litni-movni-tabori/kontakti-v-
regionax/;

Погодити з обраною школою початок 
волонтерської діяльності, визначити 
термін перебування (до 3-х тижнів);

О з н а й о м и т и с я  з  н а вч а л ь н о -
методичними матеріалами: http://www.
mon.gov.ua/activity/litni-movni-tabori/
praktichni-materiali/;

Оск ільки проект,  на жаль,  не 
передбачає державного фінансування, 
очікується, що волонтер самостійно 
організує свій доїзд до школи (у разі, якщо 
це буде інше місто, ніж місто проживання 
волонтера). Питання поселення може 
бути вирішено спільно зі школою та 
управлінням освіти у кожній конкретній 
області.

Міністерство спільно з міжнародними 
партнерами п ід гот увал о  графік  
проведення основних заходів: http://
www.mon.gov.ua/activity/litni-movni-tabori/
povidomlennya/grafik-provedennya-
osnovnix-zaxodiv.html

Міжнародні партнери МОН згодні 
надавати консультаційну допомогу 
та безкоштовні методичні матеріали 
волонтерам, котрі згодні долучитись до 
ініціативи. Інформація про це також на 
сайті Міністерства.

У разі якщо виникають будь-які 

запитання щодо того, як долучитися до 
проекту або як зв’язатися з бажаними 
школами, звертайтесь, будь ласка, 
до МОН на електронну скриньку 
languagecampsua@gmail.com.

Шановні волонтери!
Ми розуміємо, що проект є дуже 

амбітним і масштабним. Долучаючись 
до нього, Ви підтримуєте українських 
школярів і своїми руками будуєте 
майбутнє України! Нам важливий/
важлива кожен волонтер, і ми готові 
працювати, аби якомога більше шкіл 
змогли отримати свій літній мовний табір.

Ми будемо інформувати громадськість 
про діяльність всіх без винятку волонтерів 
та партнерські організації, які допоможуть 
зробити проект Літньої школи англійської 
мови успішним.

Наші перші партнери: 
Peace Corps,
British Council,
American Councils,
Світовий конгрес українців,
Euromaidan SOS,
програма КАКТУС. 
Видавництва: 
Cambridge University Press,
Mcmillan Education,
Pearson,
Oxford University Press.
 

 За інформацією МОН України

Володіння англійською мовою 
та іншими іноземними мовами 
є  важливим інструментом 
для зростання конкуренто-
спроможності нашої держави та 
її європейської інтеграції. Без 
англійської мови немає ні сучасної 
науки, ні вищої освіти. Це також 
запорука успішної персональної 
кар’єри.

ЗНО

2 1  б е р ез н я  в і д бул о с я 
пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання з української мови 
і літератури. Мета пробного 
ЗНО – ознайомлення майбутніх 
абітурієнтів із процедурою 
п р о вед е н н я  зо в н і ш н ь о го 
незалежного оцінювання. Такої 
послуги їм не зможе надати 
жоден репетитор і жодна школа. 

Процедура пробного ЗНО 
– точна копія ЗНО “бойового”. 

Учасники пробного тестування 
о т р и м а л и  м о ж л и в і с т ь 
в и к о н у в а т и  з а в д а н н я  з 
української мови і літератури 
двох рівнів складності: базового 
та  поглибленого .  Пробне 
зовнішнє оцінювання було 
проведено з дотриманням 
процедур, що наближені до 
технології складання тесту, 
який відбудеться 24 квітня 
цього року. Окрім навчальних 
навичок, пробне тестування 
дозволяє абітурієнтам отримати 
психологічний досвід участі 
у зовнішньому незалежному 
оцінюванні.

У Закарпатській області 
працювало 16 пунктів пробного 
тестування, явка абітурієнтів на 
пункти тестування склала 95,5 
% – 2791 особу.

Кожен учасник пробного 
ЗНО має доступ до сервісу з 
визначення своїх результатів 
пробного ЗНО за шкалою 100-
200 балів серед результатів 
інших учасників. Для цього 
потрібно зайти до «особистого 
кабінету» на «головну сторінку» 
та перенести у спеціальну 
форму відповіді з бланку А, 
які учасник заповнив під час 
пробного ЗНО. 

Додаткову інформацію буде 
розміщено після 10 квітня.
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ЗНАЙОМСТВО  З  МЕРЕЖЕВИМИ  ТЕХНОЛОГІЯМИ
В  СУЧАСНОМУ  ОСВІТНЬОМУ  ПРОСТОРІ

ДИПЛОМ
ЗА ТВОРЧУ ПРАЦЮ

На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти триває навчання 
музичних керівників дошкільних навчальних закладів області за семінарсько-тренінговою 
системою у рамках науково-педагогічного проекту «Академія інноваційного розвитку освіти» 
– «Підготовка керівних, педагогічних, науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційни-
ми освітніми технологіями» на виконання п. 63. Програми спільної діяльності Міністерства 
освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Закарпатський 
інститут післядипломної педагогічної освіти є членом Всеукраїнської Громадської спілки 
«Академія інноваційного розвитку освіти».

У березні науково-дослідна лабо-
раторія здоров’язбережувальних 
технологій Закарпатського інститу-

ту післядипломної 
педагогічної осві-
ти взяла участь у 
роботі Шостої Між-
народної виставки 
«Сучасні заклади 
освіти – 2015», яку 
організували Мі-
ністерство освіти і 
науки України, На-
ціональна академія 
педагогічних наук 
України та компанія 
«Виставковий світ». 

За підсумками роботи виставки лабо-
раторія відзначена дипломом за творчу 
працю з підвищення якості національної 
освіти.  

Усього на виставці були представлені 
750 навчальних закладів з 22 регіонів 
України, а також заклади освіти та аген-
ції Латвії, Литви, Швейцарії, Польщі, 
Чехії, Франції, Великобританії, Канади, 
Словаччини, Естонії, США та Молдови: 
75 – університетів, академій, інститутів, 
коледжів, технікумів, наукових установ; 
20 – закордонних навчальних закладів та 
міжнародних освітніх агенцій; 495 – орга-
нів управління освітою, закладів після-
дипломної педагогічної освіти, загально-
освітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів; 134 
– навчально-методичні центри професій-
но-технічної освіти, професійно-технічні 
навчальні заклади; 26 – виробників та 
дистриб’юторів сучасних засобів навчан-
ня, проектів, сучасних програм та рішень 
для галузі освіти, видавництв, освітніх 
порталів.

Уперше вдосконалення професійного рівня та 
проходження курсів підвищення кваліфікації 
музичних керівників дошкільних навчальних 

закладів здійснюється за програмою проекту 
«Академія інноваційного розвитку освіти» та за 
дистанційною формою навчання на базі Мико-
лаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти у співпраці з Закарпатським 
інститутом післядипломної педагогічної освіти. 
У межах співпраці двох інститутів, які об’єднані 
спільною метою у супроводі «Академії іннова-
ційного розвитку освіти», здійснюється не тільки 
навчання новому, але й відбувається обмін до-
свідом за допомогою сучасних новітніх технологій 
в on-line режимі.

Освітяни Закарпаття зазначили високий рівень 
організації тренінгів та виключно доброзичливу 
атмосферу співпраці, дружній настрій, високу 
якість викладання, глибокі знання матеріалу та 
великий досвід роботи з питань інноватики та 
використання ІКТ в освітньому процесі тренерів. 
Відбулося знайомство з мережевими освітніми 
моделями в Google просторі, створення освітніх 
веб-сайтів та on-line занять для участі у фести-
валях педагогічних ідей.

Цікаво, неординарно і змістовно проводили 
заняття координатор науково-педагогічного про-
екту «Академія інноваційного розвитку освіти», 
кандидат психологічних наук Гончаренко Ната-
лія Миколаївна, та кандидат педагогічних наук, 
тренер проекту, науковий співробітник Інституту 
проблем виховання НАПН України Просіна Ольга 
Володимирівна. 

Вдало організоване інтерактивне навчальне 
середовище сприяло особистісному та профе-
сійному зростанню. Слухачі дійшли висновку, що 
навчатися ще треба багато чому: інновації стрімко 
рухаються вперед і сучасному музичному керів-
никові не можна зволікати, зокрема у питаннях 
використання ІКТ в навчально-виховному процесі. 

Семінар дав новий поштовх, з’явилися творчі 
плани. Поряд із актуальною теоретичною ін-
формацією отримано великий багаж практичних 
умінь і навичок під керівництвом Просіної Ольги 
Володимирівни:

• умови професійного успіху музичних керівни-
ків дошкільних навчальних закладів; 

• використання інноваційних технологій при 
розв’язанні проблеми мовленнєвого та креатив-
ного розвитку дошкільнят; 

• використання комп’ютера в роботі музичного 

керівника дошкільного навчального закладу.
Педагоги ознайомилися з програмами Finale, 

Sibelius, за допомогою яких здійснюється набір 
нот, що дозволяє користувачеві вводити, редагу-
вати та роздруковувати нотний текст різного сту-
пеню складності, покроково навчалися працювати 
у програмі MuseScore, яка найбільш доступна 
в практичному застосуванні у роботі музичного 
керівника. 

Музичні керівники вважають, що такі навчаль-
ні заняття істотно підвищують фаховий рівень 
педагогічних працівників, адже запропоновані 
теми з питань сучасного освітнього менеджменту, 
підвищення рівня професійної компетентності за-
собами інформаційно-комунікаційних технологій 
наразі є дуже актуальними.

Закарпатський інститут післядипломної педаго-
гічної освіти та Миколаївський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти одними з пер-
ших долучилися до демонополізації післядиплом-
ної освіти, адже сучасний педагог повинен мати 
можливість обирати ті форми і методи пізнання 
нового, які підвищують професійну компетентність 
та ефективність освітнього процесу. Ми вважаємо, 
що всі педагоги повинні мати вільний вибір курсів 
за власними потребами, без обмежень. 

Із вступним словом до учасників семінару звернулися 
заступник директора з питань наукової роботи та 
міжнародних зв’язків Закарпатського інституту піс-

лядипломної педагогічної освіти Михайло Басараб та 
президент Закарпатського угорського інституту імені 
Ференца Ракоці ІІ Ілдико Орос.

У своїй до-
п о в і д і  д - р 
Штредл Тере-
зія, завідувач 
кафедри тео-
рії виховання, 
педагогічного 
факультету уні-
верситету імені 
Сельє Яноша 
м . К о м а р н о 
(Словаччина) 
охарактеризу-
вала особливості освітнього процесу в школах для наці-
ональних меншин, зупинилася на підготовці педагогічних 
кадрів для роботи в школах, де навчаються діти-роми.

Д-р Мюллер Андраш, доцент, завідувач кафедри мас-
медіа та обміну інформацією відділення теорії мистецтв 
та мас-медіа досліджень гуманітарного факультету уні-
верситету імені Етвеша Лоранда м.Будапешт (Угорщина) 
у своєму виступі зупинився на питаннях критичного ана-
літичного аналізу зображення ромів у засобах масової 
інформації Угорщини; запропонував для використання 
в роботі перелік літератури, документальних і художніх 
фільмів для педагогів, які працюють з дітьми-ромами.

Д-р Йосип Лепеш, доцент, декан педагогічного фа-
культету з угорською мовою навчання м.Суботіца уні-
верситету м.Нові Сад (Сербія), Моніка Чапо та Агнеш 
Тортелі-Багань, асистенти кафедри суспільних наук 

педагогічного факультету з угорською мовою навчання 
м.Суботіца університету м.Нові Сад (Сербія), поділилися 
досвідом реалізації менторської програми Суботіца-
Хоргош у рамках міжнародного проекту «Десятиліття 
ромської інтеграції в Європі».

Показове практичне заняття із застосуванням методи-
ки педагогіки переживання «Не відхиляйтеся від норми, 
але й не є потреби відмовлятися від того, що ви ром» про-
вів психолог угорської гімназії м.Берегова Іштван Гогола.

По завершенні роботи науково-методичного семінару 
Михайло Басараб та інші присутні працівники Закар-
патського інституту післядипломної педагогічної освіти 
зустрілися з Альбертом Шандором (професор, директор 

Центру освіти дорослих 
університету імені Се-
льє Яноша м.Комарно 
(Словаччина), який теж 
був учасником семі-
нару. Під час зустрі-
чі гість зі Словаччини 
зробив повідомлення 
про «Стан післядиплом-
ної освіти педагогічних 
працівників у середньо-
європейських країнах. 
Досвід Словаччини» і 
запропонував налаго-
дити співробітництво з 

питання організації підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників між двома установами. Сторони прийшли до 
згоди щодо доцільності розробки і підписання відповідної 
угоди про співробітництво між Закарпатським інститутом 
післядипломної педагогічної освіти та Центром освіти 
дорослих університету імені Сельє Яноша м.Комарно 
(Словаччина).

 Наші нагороди

Інноваційні  освітні  технології

У Берегові проведено
міжнародний науково-методичний семінар

27 березня у Берегові Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти спільно 
із Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ проведено міжнародний науково-
методичний семінар з питань навчання і виховання дітей-ромів. Окрім педагогічних працівників 
навчальних закладів області у роботі семінару брали участь науково-педагогічні працівники Сербії, 
Словацької Республіки, Угорщини. Безпосередніми організаторами заходу були Брегівська філія та 
кафедра менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 
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З метою розширення та підвищення рівня поінформованості 
вихователів ДНЗ щодо питань національного виховання в 
умовах сьогодення на базі Нанківського дошкільного закладу 
(завідувач М. Чулей) пройшов районний семінар вихователів 
старших та середніх груп „Формування соціально-моральної 
особистості в умовах взаємодії дошкільної установи та 
сім’ї”.

ВИХОВУЄМО  МАЛЕНЬКИХ  ПАТРІОТІВ

У березні на базі Липецькополян-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хустсько-
го району (директор Гобан І.І.) 

проведено семінар-практикум учителів 
біології «Шляхи удосконалення фахової 
компетенції вчителя». 

Робота семінару розпочалася з пре-
зентації навчального закладу. За про-
грамою семінару відвідано урок біології 
у 9 класі «Зорова сенсорна система. 
Будова ока» (учитель Тетяна Гобан), на 
якому присутні мали змогу переконатися 
у професійній майстерності педагога, 
злагодженій співпраці вчителя й учнів. 
На уроці Тетяна Юріївна вдало поєд-
нала традиційні та інноваційні форми 
роботи, елементи проблемного й ви-
переджувального навчання.

Особистість вчителя – вирішальний 
фактор формування в учнів відпові-
дального ставлення до навчання та піз-
навальної діяльності. Практика показує, 
що захоплення учнів визначаються тим, 
який учитель викладає предмет.

Саме компетентний учитель зможе 

виховати компетентного, конкуренто-
спроможного учня. Мар’яна Кузьма, 
творчий учитель біології Монастирець-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів, розповіла присут-
нім про роль нетрадиційних уроків при 
вивченні біології. Урок – це дзеркало 

загальної педагогічної куль-
тури вчителя, мірило його 
інтелектуального скарбу, 
показник його світогляду, 
ерудиції.

Тетяна Гобан, учитель 
біології Липецькополян-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
презентувала родзинки 
власного досвіду роботи.

Учасники семінару при-
ділили увагу практичним 
аспектам формування кон-
курентоспроможного учня 
шляхом підвищення про-
фесійної компетентності 
вчителя. 

Віра Браїла, методист РМК, підбила 
підсумки роботи семінару. Акцентувала 
увагу на важливості самоосвіти у під-
вищенні професійної компетентності 
вчителя, оскільки сучасна педагогіка має 
потребу у висококваліфікованих фахів-
цях, які здатні творчо підходити до ор-
ганізації навчально-виховного процесу 
та досягати високих якісних результатів. 

Чим краще усвідомлює вчитель своє 
високе призначення, розуміє вимоги 
до власної особистості, тим активніше 
працює над собою. А це і є основою 
професійного успіху.

Оксана Деяк,
учитель біології 

Велятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Хустського р-ну, 

голова творчої групи

Одним із пріоритетних 
н а п р я м і в  о с в і т н ь о ї 
роботи РМК відділу освіти 

Хустської райдержадміністрації є 
патріотичне виховання у контексті 
розвитку духовного потенціалу 
особистості дитини дошкільного 
віку.

Методист Хустського рай-
методк аб інету  В.К ір ’янова 
виступила із  методичними 
рекомендаціями щодо вивчення 
стану роботи з патріотичного 

виховання дітей дошкільного 
віку, наголосивши, що плекання 
нац іональної  св ідомост і  й 
самосвідомості, прищеплення 
моральних ідеалів та ціннісних 
орієнтирів починається з раннього 
дитинства, з перших років життя 
дитини. 

Практичний блок семінару 
розпочався переглядом занять, 
проведених вихователями Г. 
Шутко „Українці ми маленькі” та 

М .  Г а п е є в  „ Б е р е ж і т ь 
свій рідний край”. Вихованці 
продемонстрували свої знання 
з народознавства, розвитку 
м о в л е н н я  т а  х у д о ж н ь о -

естетичного напряму. 
Варто відмітити, що педагоги 

д о ш к і л ь н о го  н а вч а л ь н о го 
закладу прикладають багато 
зусиль для того, щоб плекати 
паростки патріотизму в своїх 
вихованців, створюють умови для 
ознайомлення дітей з історією 
рідного краю, специфікою праці 
й побуту, особливостями мови і 
культури.

Цікаво та змістовно пройшов 
майстер-клас для учасників 
семінару „Народна лялька-
мотанка – оберіг наших душ”, 
який підготувала та провела 
методист В. Кір’янова. 

Переглянуто презентац і ї 
із досвіду роботи Т. Король, 
голови РМО (Боронявський 
Д Н З )  „ С т а н о в л е н н я  т а 
збагачення соціально-моральної 

к о м п е т е н т н о с т і 
дошкільників у процесі 
формування особистості 
дитини разом з родиною” 

та вихователя-методиста Л.Чолан 
„Методики, пошук, досвід: завтра 
на заняття”.

Учасники семінару 
в і д в і д а л и  м у з е й 
„Українська світлиця”, 
створений педагогами 
Нанківського дошкіль-
н о г о  н а в ч а л ь н о г о 
з а к л а д у,  д е  д і т и 
о з н а й о м л ю ю т ь с я 
з  н а ц і о н а л ь н о ю 
символ і к ою ,  р і зно -
манітними атрибутами 
щ о д о  в і д т в о р е н н я 
обрядів і свят.

Педагоги району переконалися, 
що патріотичне виховання – це 
велика і складна робота, яку 
треба здійснювати систематично, 
протягом усіх років перебування 
дитини у дошкільному закладі.

Т. Росоха, 
вихователь

Драгівського ДНЗ 
Хустського району

У Міністерстві освіти і науки 
з а з н ач а ют ь ,  щ о  м ет о ю 
допуску всіх оригінал-макетів 

підручників для учнів 4-х та 7-х 
класів до конкурсного відбору є 
справедливе завершення конкурсу, 
збереження його головного ресурсу 
та цінності – довіри вчителів і 
громадян.

Як відомо, 
К о н к у р с н а 
к о м і с і я  з 
в і д б о р у 
о р и г і н а л -
м а к е т і в 
підручників 
для учнів 4-х і 7-х класів, нехтуючи 
нормами Положення про конкурсний 
відбір оригінал-макетів підручників 
для учнів 4 та 7 класів, та відповідно, 
перевищивши свої повноваження, 
змінила протокол відбору підручників, 
результати якого були оголошені 
у прямому ефірі. Внаслідок таких 
дій декілька видавництв було 
позбавлено права на участь у 
наступному етапі конкурсу.

У Міністерстві освіти і науки такі 
дії членів комісії пояснюють якістю 
частини експертних висновків.

«На жаль, частина експертних 
в и с н о в к і в  в и я в и л и с я  і 
недобросовісними, і нефаховими; 
їхні  автори знехтували своєю 
репутацією. Відповідно до ключової 
умови конкурсу – в ідкритості 
до громадян – всі без винятку 
скановані експертні висновки є у 
вільному доступі на сайтах МОН та 
Репозитарію, і кожна людина може 
дати їм та їхнім авторам оцінку», – 
зазначають у Міносвіти.

«Відтак, унаслідок того, що частина 
експертних висновків виявилися 
непридатною для врахування, що 
призвело до ускладнення роботи 
Конкурсної комісії», – наголошується 
у заяві МОН.

«Шановні вчителі! Переконливо 
просимо вас, наших головних 

п а р т н е р і в  у 
п р о в е д е н н і 
демократичного 
та  в ідкритого 
к о н к у р с у , 
м а к с и м а л ь н о 
відповідально 
п о с т а в и т и с я 

до відбору нових підручників. Це 
має бути винятково ваша думка і 
винятково ваш вибір, адже саме вам і 
дітям, яких ви навчаєте, працювати за 
цими підручниками. Ви маєте добру 
нагоду без жодного зовнішнього 
тиску зробити так, щоб на учнівських 
партах опинилися ті підручники, які 
сприятимуть успішному навчанню 
і вихованню наших дітей. Віримо, 
що ви чесно і професійно виконаєте 
цю місію», – йдеться у зверненні 
Міністерства освіти і науки до 
вчителів країни.

Як повідомлялося раніше, на 
порталі репозитарія навчального 
контенту за вибір учителів змагаються 
о р и г і н а л - м а к ет и  к о н к ур с н и х 
підручників. Також на репозитарії 
можна стежити за перебігом відбору 
підручників.

Для  вик ористання  серв ісу 
вчителям необхідно відвідати сайт 
репозитарія, перейти на сторінку 
«КОНКУРС ПІДРУЧНИКІВ» та знайти 
всю необхідну інформацію.

ОБМІН ДОСВІДОМ

Кроки  до  майстерності

Участь у конкурсі
братимуть

усі видавництва

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Колегією Міністерства освіти і науки прийнято рішення про 
надання на вибір учителів усіх оригінал-макетів підручників для 
учнів 4-х та 7-х класів, які були подані на конкурс у період з 18 грудня 
2014 року по 19 січня 2015 року. У зв’язку з цим конкурс підручників 
триватиме до 30 квітня. Про це йдеться у зверненні Міністерства 
освіти і науки до вчителів, які беруть участь в конкурсному відборі 
підручників для 4-х і 7-х класів.
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Планування – підготовчий етап кожного управлінського 
циклу, тому йому відводять одне з важливих місць у системі 
управління школою. Кожна школа планує свою роботу, виходячи 
з місцевих умов і можливостей, але кожний план повинен бути 
педагогічно цілеспрямованим, передбачати систему заходів, 
спрямованих на виконання визначених завдань.

 ЗАХИСТ  УЧНІВСЬКИХ  ПРОЕКТІВ  З  ІНОЗЕМНОЇ  МОВИ

ПОЧАТКОВА  ШКОЛА  В  ЦЕНТРІ  УВАГИ

Вже третій рік поспіль у Виногра-
дівському районі проводиться 
конкурс-захист учнівських про-

ектів з іноземної мови. 
У березні на базі Виноградівської 

ЗОШ I-III ст. №3 проведено семінар 
учителів англійської, німецької та 
французької мов «Робота з обда-
рованими учнями на уроках та в 
позаурочний час». 

Цікавою була перша частина 
семінару – конкурс учнівських про-
ектів-презентацій на тему «Моя 
Вітчизна – слави і доблесті край». 
У конкурсі взяли участь учні з 25 
навчальних закладів району.  При-
сутні переглянули 5 презентацій 
французькою, 2 – німецькою та 18 
– англійською мовами. 

У своїх роботах учасники проде-
монстрували  любов до Батьківщи-
ни, відмінне володіння іноземною 
мовою, вміння представляти власну 
позицію щодо історичного минулого 
та сучасних подій в Україні. Найви-
щими балами журі оцінили презен-

тації Боярської Елеоно-
ри (Вилоцька ЗОШ I -III 
ступенів №1), Сік Габрі-
елли (Виноградівська 
ЗОШ I-III ступенів №8) 
про сім чудес Украї-
ни;  Сакалоша Шандора 
(Чепівський НВК), Кос-
так Софії, Слободяник 
Олександри, Бандрів-
ського Віталія (Виноградівська ЗОШ 
I-III ступенів №4) про красу  України 
в поезії; Бурменської Вікторії (Вино-
градівська ЗОШ I-III ступенів №2) з 

теми «Україна 
в моєму сер-
ці»; Рейпашій 
Ніколетти  (Ви-
ноградівська 
ЗОШ I-III сту-
пенів №1) про 
життя та події 
на Євромай -
дані 2014 року.

Заслуговували уваги роботи 
Бочкор Лілії (Виноградівська ЗОШ 
I-III ступенів №7), Ченгері Ніколетти 
(Фанчиківська ЗОШ I-III ступенів), 

Богаш Євгенії (Хижанська НВК), 
Ярема Ангеліни (Дротинська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів), які розповіли про істо-
рію та видатних людей свого  села. 

Голова журі Пальок Володимир 
Федорович подякував учасникам за 
творчий підхід до створення презен-
тацій, нагородив учнів грамотами та 
дипломами.

Ця подія стала справжнім святом 
українських традицій, музики,  поезії  
та продемонструвала жагу учнів 
розвиватися, вивчати нові техно-
логії, не зупинятися на досягнутому 
та прославляти рідну Батьківщину.

Роботу семінару продовжила 
завідувач РМК Гербей Оксана Юрі-
ївна, яка ознайомила вчителів з ор-
ганізацією  та проведенням  ДПА у 
9, 11 класах та підготовкою до ЗНО.

Голова районного методичного 
об’єднання вчителів англійської та 
німецької мови Ізай Тетяна Мико-
лаївна нагадала учасникам семі-
нару про відбір підручників для 4, 
7 класів.

З метою надання методичної до-
помоги щодо планування роботи 
у школах І ступеня районним 

методичним кабінетом на базі Ган-
деровицької ЗОШ І ступеня, що на 
Мукачівщині, проведено семінар-прак-
тикум завідувачів загальноосвітніх 
навчальних закладів І ступеня «Пла-
нування роботи в ЗОШ І ступеня». 
Інструктивно-методичний супровід 
семінару здійснювали Диганич Г.І., 
завідувач РМК, Тулюк О.І., методист 
РМК, Хайнас В.М., методист РМК.

Учасників та гостей семінару гос-
тинно зустріли господарі – завідувач 
ЗОШ І ступеня Мартин М.В. разом з 
педагогами Гандеровицької школи. 
Пізнавальну екскурсію невеликим, 
але надзвичайно ошатним закладом, 
гармонійно завершив відеофільм 
«Гандеровицька ЗОШ. Історія та 
сучасність», у якому розкривалися 
віхи історії та розвитку школи, її учнів 
та їхній подальший шлях. Незвичай-
ним доповненням до розповіді Марії 
Василівни стала збірка нарисів про 
людей, доля яких пов’язана з селом 
Гандеровиця. Оригінальна за своїм 
вирішенням та унікальна за змістовим 
наповненням, вона стала цінним по-
дарунком кожному учаснику семінару.

Краще ознайомитися з колективом 

школи учасники семінару змогли 
переглянувши інтелектуальну шоу-
гру «Я люблю Україну». Це свято 
– педагогічна інтерпретація відомого 
телешоу – сприяло в оригінальній і 
цікавій формі збагатити знання учнів 
про українську мову, сформувати 
уявлення про рідну країну, українські 
традиції та національну культуру сво-
го народу. Проведення таких заходів 
сприяє поглибленню усвідомлення 
учнями поняття «Я – громадянин 
України», сприяючи виробленню таких 
громадянських якостей як патріотизм і 
людяність, любов і повага до Батьків-
щини, гордість за своїх співвітчизників. 
Весняний букет приємних емоцій, 
усмішок і радості отримали глядачі, 
переконавшись, що у цьому закладі 
панує атмосфера творчості, взаємо-
розуміння і співпраці.

Секретами успішного планування 

поділилася з колегами М.В. Мартин, 
зав. Гандеровицькою ЗОШ І ступеня, 
яка зауважила, що для ефективної ро-
боти закладу важливо конкретизувати 
роботу всіх учасників навчально-ви-
ховного процесу.

Важливим аспектом, якому керівник 
повинен приділяти особливу увагу, є 
технологія створення плану роботи. 

Як створити програму розвитку, 
концепцію розвитку та перспективне 
планування ЗОШ І ступеня розповіла 
О.І. Тулюк, методист РМК. Чудовою 
ілюстрацією теоретичних положень 
став виступ завідувача Кучавської 
ЗОШ І ступенів В.І. Дрозд, яка поді-
лилася власним досвідом перспектив-
ного планування.

З основними розділами річного 
плану роботи школи І ступеня та осо-
бливостями його оформлення ознайо-
мила присутніх Г.І. Диганич, завідувач 
РМК. Ганна Іванівна звернула увагу 
керівників на те, що планування на 
рік дає змогу поєднувати перспективні 

завдання з конкретними завданнями 
на семестр, місяць навчального року. 
Після закінчення навчального року, 
врахувавши його підсумки, на основі 
зібраного матеріалу складають план 
роботи школи на наступний навчаль-
ний рік. 

Уже розробленою власною схемою 
структури річного плану роботи школи 
І ступеня поділився Мучичка І.І., ди-
ректор Карпатського НВК «ЗОШ-сад 
І ступеня».

Особливості планування школи 
на місяць висвітлив у своєму виступі 
Хайнас В.М., методист РМК.

Підбиття підсумків семінару стало 
яскравим доказом того, що ефектив-
ність роботи школи значною мірою 
залежить від чіткого і правильного 
планування, оскільки воно забез-
печує цілеспрямованість у роботі 
всіх підрозділів, створює умови для 
організованої роботи педагогічного 
та учнівського колективів, раціональ-
ного використання часу та інших 
можливостей і резервів. Отже, пла-
нування роботи школи є своєрідним 
індикатором, лакмусовим папірцем 
для виявлення рівня управлінської 
майстерності керівника, його вміння 
мобілізувати учасників навчально-ви-
ховного процесу на творчий розвиток, 
високі досягнення у вибраному ними 
напрямі роботи.

СЕМІНАРИ КОНКУРСИ
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Березень для села Горбок – особливий. Адже тут, на шкільному подвір’ї, 
відбулася знаменна подія – вшанування пам’яті 6 січових стрільців-одно-
сельчан та відкриття меморіальної дошки з цієї нагоди. 

Учительський склад та гуртківці шкільного історико-краєзнавчого 
гуртка вивчили події рідного села 1939 року і правдиво описали їх з усіма 
найменшими подробицями.

ВІДКРИТТЯ  МЕМОРІАЛЬНОЇ  ДОШКИ

У березні в Київському Палаці ді-
тей та юнацтва проходила Шоста 
Міжнародна виставка „Сучасні 

заклади освіти – 2015”, учасниками 
якої серед 750 навчальних закладів та 
наукових установ із 12 країн були 134 
професійно-технічні навчальні заклади 
з 11 регіонів України.

Професійно-технічну освіту Закарпат-
тя представляли Ужгородське вище про-

фесійне училище торгівлі та технологій 
харчування, вище професійне училище 
№3 м. Мукачева, Державний навчальний 
заклад „Мукачівський центр професійно-
технічної освіти”, Міжгірський профе-
сійний ліцей та навчально-методичний 
центр професійно-технічної освіти у 
Закарпатській області.

У рамках заходу проходили семінари, 
конференції, круглі столи, майстер-кла-

си, театралізовані 
дійства, концерт-
ні виступи. Кожен 
учасник виставки 
мав нагоду пре-
зент увати  фа -
хівцям і громад-
ськості свій внесок 
у реформування 
освітньої галузі, 
представити інно-
ваційні технології 
навчання та творчі 
досягнення. 

Приємно від-
значити, що на-
вчально-методич-
ний центр ПТО у 
Закарпатській об-
ласті нагородже-

ний золотою медаллю за конкурсну 
роботу з тематичної номінації „Діяльність 
професійно-технічного навчального за-
кладу з підвищення якості підготовки 
кваліфікованих робітників”. Бронзові 
медалі отримали ДНЗ „Мукачівський 
центр професійно-технічної освіти” та 
Ужгородське вище професійне училище 
торгівлі та технологій харчування. Всі 
учасники виставки відзначені дипломами 
за творчу працю з підвищення якості на-
ціональної освіти. 

Одночасно працювали майстер-кла-
си з кераміки, гончарства, декупажа, 
створення ляльок-серветок, трав’яних 
ляльок-оберегів, бісероплетіння тощо. 

Педагоги нашої області були учас-
никами декількох семінарів та засідань 
круглих столів: „Модернізація змісту 
методичної роботи в реаліях сьогодення: 
перезавантаження”, „Дистанційне на-
вчання робітників в умовах виробництва” 
та „Психолого-педагогічні умови вдо-
сконалення особистісно-розвивальних 
педагогічних технологій у професійно-
технічній освіті”.

Цікаво пройшов семінар „Інноваційна 
діяльність як головна умова розвитку 
сучасного професійно-технічного на-
вчального закладу”, який проводили Де-

партамент професійно-технічної освіти 
Міністерства освіти і науки України та від-
ділення науково-методичного забезпе-
чення змісту професійно-технічної освіти 
Інституту інноваційних технологій і змісту 
Міністерства освіти і науки України. 
Педагоги та науковці ділилися досвідом 
роботи, що дозволить використовувати 
кращі надбання на практиці, а спільний 
творчий пошук приведе до важливих по-
зитивних змін у вітчизняній освіті. 

Серед виступаючих – викладач спе-
ціальних дисциплін ДНЗ „Мукачівський 
центр професійно-технічної освіти” 
Валентина Федор, яка презентувала 
присутнім створений електронний під-
ручник з предмета „Товарознавство 
непродовольчих товарів” (кваліфікація: 
3, 4 розряди). 

Сподіваємося, що проведення таких 
представницьких міжнародних форумів 
за участю провідних вітчизняних та за-
кордонних навчальних закладів сприя-
тиме активному оновленню освітнього 
процесу, модернізації сучасної освіти та 
підвищенню її якості.

Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти 

у Закарпатській області

VI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА „СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2015”

Нелегким шляхом йшла Україна до 
своєї соборності, нелегкою є її доля 
і тепер. За час свого існування наша 

країна втратила багатьох, хто загинув у гор-
нилах страшних воєн, репресій, голодомо-
рів, а ще – Небесна Сотня, і сьогодні – воїни 
АТО. Проте, кожен, хто захищає отчу оселю, 
рідний край та державу, заслуговує 
на повагу, на пам`ять нащадків. 

На урочистості зібралася уся 
шкільна та сільська громада, за-
вітали ініціатори встановлення 
меморіальної дошки – голова ра-
йонної організації ВО «Свобода» 
М.М. Мочан, заступник голови обласної організації ВО 
«Свобода», журналіст ТК «Тиса» І.М. Гармасій, член 
районної організації ВО «Свобода» Я.В. Гудь. Запро-
шено представників місцевої влади – заступників голови 
райдержадміністрації М.М. Полончака та голови рай-
ради П.П. Добромільського, начальника відділу освіти 
Л.М. Яцканич, депутатів сільської ради, священиків, рід-
них, близьких січових стрільців. На урочистості завітали 
хлопці-односельчани – учасники АТО, вихованці школи 
– Гриць Вадим, Паук Микола, Лемак Іван, Маметко Ігор.

Урочисте зібрання з нагоди відкриття меморіальної 
дошки вступним словом відкрив директор Горбківської 
школи С.М. Кобаль.

Зі словами вдячності до ініціаторів та організаторів 
встановлення меморіальної дошки у селі Горбок висту-
пив П.Добромільський, який висловив глибоку повагу 
і низький уклін січовикам, які загинули, і хлопцям, які 
зараз боронять нашу державність, нашу суверенність, 
нашу незалежність. 

Про актуальність проведення та зі словами щирої 
подяки свободівцям – організаторам даного заходу – ви-
ступив М.Полончак, який закликав усіх схилити голови 
за героїв-січовиків, Небесної Cотні та учасників АТО, і 
відзначив, що наш громадянський обов`язок – берегти іс-
торичну правду тих подій та відроджувати славні сторінки 
героїчної історії нашого народу. 

До патріотизму та національної свідомості сьогодніш-
ню молодь закликав М.Мочан. Він відзначив, що дуже 
потрібним є відкриття сьогодні меморіальної дошки 
Горбківським січовим стрільцям, які, ризикуючи влас-
ним життям, життям своїх рідних, боролися за волю у 
Карпатській Україні. Проте значно раніше потрібно було 
вшановувати пам`ять народних героїв – борців за свободу 
і незалежність – ще 24 роки тому, коли наша держава 
лише починала робити перші кроки свого становлення. 
На прикладі січовиків і всіх борців за Україну потрібно 
було виховувати нашу молодь. Тоді не було би сьогодні 
анексії Криму, не було би загарбницької війни на Сході. 
Кожна краплина крові, пролита нашими героями, не по-
винна бути пролитою даремно. Ми повинні задуматися 
й усвідомити хто ми є, пишатися нашими земляками і 
виховувати патріотизм у наших нащадків. 

Зі словами гордості та вдячності учительському 
складові за проведену пошукову роботу та патріотичне 

виховання учнів-учасників АТО виступила Є.Яцканич. 
Вона щиро подякувала й свободівцям-організаторам 
встановлення меморіальної дошки в школі, та усім, хто 
приклав зусилля організувати даний захід. 

Найвиразнішим був виступ щирого свободівця Я.Гудь, 
який сказав, що 76 років ми не мали права вшановувати 
своїх героїв, 76 років ми терпіли наругу над нами, над 
нашими звичаями, над нашою культурою. І сьогодні ми 
маємо змогу увіковічнити горбківських героїв на меморі-
альній дошці. «Загинути, але здобути волю» – ось девіз 
справжніх героїв, січовиків. Я.Гудь висловив свою впев-
неність, що ми будемо мати вільну, справедливу державу, 
бо ми маємо прекрасну молодь – тисячі добровольців, 
які протистоять агресії окупанта. Він закликав сьогод-
нішню молодь любити свою державу, розвивати звичаї, 
цінувати свою мову, гордитися героями, бути патріотами 
своєї землі. 

Про історію створення 
Карпатської України та 
період боротьби за її іс-
нування, соборність висту-
пила журналіст І.Гармасій. 
Вона зауважила, що робо-
та з відродження славних 
сторінок минулого продо-
вжується. Адже Бог бла-
гословив нас, сучасних 
українців, нарешті відроди-
ти історію і будувати справ-
жню, сучасну, незалежну, 
соборну Україну. Вона по-
дякувала вчителям за про-
ведену пошукову роботу, 
усім, хто долучився до 
організації цієї роботи. Ви-
словила впевненість, що 
ми здатні боронитися від 
північного ворога. Пода-
рувала книжку о.Степана 
Папа «Велика боротьба» 
вчителю історії школи, на 
сторінках якої описані події 
тієї Великої боротьби.

До виступів долучилися 
Й.Й. Поп – патріот, при-

хильник націоналістичних ідей, борець за 
свободу і соборність нашої України. Зі сло-
вами вдячності організаторам встановлення 
меморіальної дошки у рідному селі висту-
пила депутат селищної ради Г.В.Алфелді. 

Про страшні події у березневі дні 1939 
року та жорстокі, звірячі знущання угорських 

катів розповіла свідок тогочасних 
подій, донька січовика Варги Пав-
ла, колишній вчитель Горбківської 
школи Г.П.Алфелді. 

Із заключним словом перед при-
сутніми виступила вчитель історії, 
керівник історико-краєзнавчого 

гуртка М.В. Кобаль, яка подякувала організаторам за 
встановлення меморіальної дошки з викарбуваними 
іменами січовиків-односельчан: Варга Павло, Федорка 
Василь, Туряниця Іван, Шебела Іван, Данканич Іван, 
Роман Михайло!

Учні згадували про березневі події 1939 року у своє-
му селі, читали патріотичні вірші, співали «Молитву за 
Україну», а у свідомості кожного громадянина лунали до 
болю вразливі слова: «Слава Україні!», «Героям слава!», 
«Слава нації!», «Смерть ворогам!», «Україна понад усе!».

Ми пам’ятаємо вас, наші славні герої!

І.Попович, Е.Шебела,
учителі Горбківської ЗОШ 

Іршавського р-ну
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ДОСВІД КОЖНОГО – НАДБАННЯ ВСІХ

Тема уроку: Закріплення таблиці 
множення числа 2. Порівняння виразів, 
які містять табличні випадки множення 
числа 2. Розв’язування задач на 
множення (№428-435)

Мета: Закріплювати обчислювальні 
навички, знання таблиці множення 
числа 2. Формувати вміння порівнювати 
вирази, які містять табличні випадки 
множення числа 2. Закріплювати 
навички розв’язування задач на 
множення. Розвивати логічне мислення, 
підвищувати інтерес до предмета. 
Виховувати любов до зимової природи. 

Методично-дидактичне забез-
печення: Підручник «Математика» 
(автори М.В. Богданович, Г.П. Ли-
шенко), комп’ютер, диск зі слайдами, 
таблиця множення, Диплом знавця, 
таблиці множення, картки для роботи 
в парах, сигнальні картки, конверти з 
геометричним матеріалом, панорама 
зимового лісу, казкові герої.

Тип уроку: Комбінований.
Форма  проведення  уроку: 

Нестандартний віршований урок-казка.
 

Хід уроку
І. Організація учнів до уроку.
– Задля доброго початку заспіваємо 

пісеньку для підняття настрою (з 
музичним супроводом).

З математикою дружимо всі разом,
ми всі разом, ми всі разом.
Додаємо й віднімаємо всім класом, 
ми всім класом, ми всім класом.
Більше, менше, більше, менше,
одинаково.
Знаєм добре, знаєм добре усі знаки
ми.
На уроці ми не будем лінуватися, 

будем думати й старанно всі навчатися.

ІІ. Мотивація навчальної діяль-
ності.

1. Девіз уроку
Математика скучає, в гості учнів 

всіх чекає.
А тепер девіз згадаймо і урок наш 

починаймо!
Міркуємо – швидко!
Відповідаємо – правильно!
Рахуємо – точно!
Пишемо – гарно!
2. Налаштування на урок.
– Тож налаштуймося на урок. 

Бо сьогодні незвичайний урок, ми 
вирушимо до казкового математичного 
зимового лісу.

У царство тридев’яте 
навідайтеся враз,
і з усіма охоче 
я познайомлю вас!
… Та ось вітер хмар нагнав, не 

простих, а з виразами. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.
1.  Повторення теоретичного 

м а т е р і а л у.  Х в и л и н к а 
колективних відповідей.

- Як називаються числа 
при додаванні? (Перший 
доданок, другий доданок, 
сума)

- Як називаються числа при 
відніманні? (Зменшуване, 
від’ємник, різниця)

- Як називаються числа 
при множенні? (Перший 
множник, другий множник, 
добуток)

2. Інтерактивна вправа 
«Мозковий штурм»

На хмаринках – вирази.
- Прочитайте правильно 

вирази.
36-12 (Від тридцяти шести відняти 

дванадцять, 36 мінус 12, різниця чисел 
36 і 12, 36 зменшити на 12)

27+27 (До двадцяти семи додати 
двадцять сім, 27 плюс 27, сума чисел 
27 і 27, 27 збільшити на 27)

2*5 – використовуючи опорні слова.
Помножити, добуток, по … взяти 

… разів
3. Каліграфічна хвилинка

– Зошит я ось так відкрию
І як треба покладу.
І від вас не приховаю – 
Ручку я ось так тримаю.
Сяду рівно, не зігнусь.
За роботу я візьмусь.
– Запишіть каліграфічно 

результати виразів (14, 54, 
10).

- Числа 14, 54 розкла-
діть на суму розрядних 
доданків, запишіть кіль-
кість десятків і одиниць. 

14=10+4=1дес.4од.
54= 50+4=5 дес.4 од.
– Вираз на множення 

замініть додаванням.
2*5=2+2+2+2+2
– Вираз на додавання 

замініть множенням.
27+27= 27*2
4. Розумова розминка. 

Перевірка домашнього 
завдання 

– Ви чудово працювали, й швидко 
хмари розігнали…

За сніговими кулями з числами 
переливаються сніжинки-іскринки. Ми 
їх визволимо, якщо… 

Дається вам лиш дві хвилинки
Для розумової розминки.
В халепу щоб не потрапляти
Таблицю множення числа 2 треба
добре знати.
(Результати таблиці множення числа 

2 записуються на дошці і в зошити).

ІV. Повідомлення теми і завдань 
уроку. 

П р и й о м 
інтриги:

М и  т а є м -
ницю відкрили, 
малята:

Ч у д е с  н а 
планеті існує 
багато.

І в матема-
тиці є дивина – 

Табличкою 
множення зветься вона.

– Сьогодні я подарую вам урок, на 
якому будемо закріплювати знання 
таблиці множення числа 2, порівнювати 
вирази, розв’язувати задачі. Нагадую, 
що в кінці вивчення всієї таблиці 
множення, ви отримаєте ось такі 
Дипломи Знавця таблиці множення. 
Для цього ви повинні зібрати медальки 
за вивчення таблиці множення кожного 
числа. Можливо, уже на цьому уроці 
хтось із вас отримає першу таку 
медаль. 

V. Вивчення нового матеріалу.
1. Вправа «Мікрофон»
Білий Зайчик білим вушком
Притулився до ялинки – 

Бо ж таки зима…
Нас він запита:
– Які особливості таблиці множення 

числа 2 ви запам’ятали?
(Кожний наступний добуток більший 

за попередній на 2)
– Як ви читали таблицю множення 

вдома?
Як солдат, який крокує 
Стрибаючи і читаючи
Запитуючи
Дивуючись

Сміючись
Співаючи
Хитруючи 
2. Фізкультхвилинка із завданням.
Ви Зайчика не злякались, 
з його завданням розібрались.

– Прочитайте таблицю множення 
числа 2 як зайчик, стрибаючи.

3. Робота з підручником 
Порівняння виразів, які містять 

табличні випадки множення числа 2.
– Стійте усі! Пташка здалека 
повідомляє, що тут небезпека!
Щось невідоме вам треба узнати, 
багато нового запам’ятати.
Тож будьте уважні, зберіться з 

думками.
Завдання «Веселий дзьобик» тепер 

перед вами!
Завдання 434, с.70.
– Хто зможе самостійно виконати 

завдання, підніміть зелену сигнальну 
картку.

2+2+2 < 2*4 2+2 
= 2*2 2+2+2+2+2+2 
< 2*7 

 2 * 5  <  1 2 
2+2+2+2+2+2 > 2*5 
2*8 > 14

4. Гра «Влучи в 
ціль». Робота на 
картках 

С н і г - с н і ж о к 
посипав на лужок. 

Побігли й ми погратися у сніжки на 
лужок.

– Знайди всі приклади й відповіді 
таблиці множення числа 2.

16 2*6 14
2*4
4 2*3 18
2*7
8 2*5 10
2*2
12 2*8 6 
2*9
Взаємоперевірка.
Молодці! Не розгубились.
Самостійно потрудились.

VІ. Узагальнення і систематизація 
знань. 

1. Задачі-вірші від Снігової баби.
Надворі мороз тріщить,
Баба з віником стоїть.
Та прийшла не сама,
Ще й задачки принесла.
Кролик вуха насторожив – 
В нього дуже добрий слух.
Хто ж тепер нам скаже точно:
В трьох кролів є скільки вух? (2*3=6)
Дві сестрички,
Заплели по дві косички.
Скільки разом у сестричок
Є заплетених косичок? (2*2=4) 
Є у нашого Андрійка
6 монет по 2 копійки.
Мабуть, кожен із вас знає,
Скільки грошей Андрій має? (2*6=12)
Біля хатини Баба Яга плаче,
Бо не може розв’язати 
Ось таку задачу:
«Зграя із восьми гусей
У небі летіла.
Скільки у них крил усього?».
Порахувати не зуміла. (2*8=16)
На зиму матуся-лисиця
Сплела для діток рукавиці.
Кожна маленька лисичка

Отримала дві рукавички.
Скільки всього рукавичок,
Якщо у мами 5 доньок-лисичок? 

(2*5=10)
Вінні-Пух цей – медолюб,
Заліз на високий дуб.
Та бджоли меду не дали.
Вони його покусали.
Дві у вухо, а три у ніс.
З ляку в воду він заліз.
У воді сидить, міркує,
І укуси ті рахує. (2+3=5)
2. Творча робота над задачею. 

Задача 428, с.70.
А тепер глянь на малюнок,
Поміркуй гарненько.
Та задачу нам цікаву
Ти склади швиденько! 
Мама спекла ватрушки. Розклала 

по 2 ватрушки на 4 тарілки. Скільки 
ватрушок спекла мама?

2*4=8 (в.)
Відповідь: мама спекла 8 ватрушок.

Фізкультхвилинка
Як ішла до нас зима
На гостину не сама,
То за руку привела 
завірюху до села.
А за нею віхола
На санчатах їхала.
Сніговиця тупала,
По крижині гупала.
Холод із морозами
Підкрадались лозами.
Сніг із кучугурами
Добирались фурами.
Чапали метелиця, 
Ожеледь, хурделиця,
Ще й вітри колючії
Та сніги рипучії.
Чи усіх впізнали ми?

3. У гостях у лісової школи. Робота 
з геометричним матеріалом.

Гра «Чарівний квадрат»
Хоч хатинонька маленька,
Та привітна і тепленька.
– Якщо вже ми у казковому лісі, то як 

не завітати до нашої лісової школи. Що 
ж цікавого сьогодні відбувається там?

Мудра Сова. На минулих уроках я 
подарувала вам чарівний квадрат. Ви 
розрізали його на геометричні фігури? 
Які? (2 квадрати, 1 чотирикутник, 4 
трикутники). Сьогоднішнє завдання 
– зберіть з даних фігур геометричну 
білочку. Зможете? 

Ну і ви часу не гайте,
Білочку виручайте.
Чарівні фігури складіть,
Білочці допоможіть. 
4. Хвилинка цікавої математики
Що важче 2 кг пуху чи 2 кг заліза?
У кого більше лапок – у 5 пташок чи 

у 2 зайчиків?
На дубі на кожній гілці висить по 2 

яблука. Скільки яблук росте на 4 таких 
гілках? 

VІІ. Підсумок уроку.
Ми покидаємо цей казковий ліс. 

Під час подорожі я переконалася, 
що ви вивчили таблицю множення 
числа 2, вправно вмієте порівнювати, 
обчислювати, розв’язувати задачі. 
Вмієте міркувати – швидко, лічити – 
точно, відповідати – правильно.

Один видатний математик казав, 
що тим, хто знає математику, легко 
збагнути красу природи. Отже, 
пізнавайте світ, вивчайте красу нашої 
природи. Ви можете! 

Збіг урок наш, як коротка мить.
Дуже швидко час біжить.
Та попереду у нас багато кроків,
Багато веселих, цікавих уроків…

VІІІ. Завдання додому.
Вирази 431, додаткове завдання – 

розв’язати задачу 430.

О.М. Євчинець,
учитель початкових класів 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ст.,
с. Порошково, 

Перечинський район

МАТЕМАТИКА 
2 клас

(Урок-казка)
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ФАХІВЦІ   МНС   ЗАСТЕРІГАЮТЬ...

УВАГА – БОРЩІВНИК

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМУ

Борщівник сибірський, або як його ще називають, 
борщівник Сосновського – багаторічна рослина родини 
зонтичних з 2-5-річним циклом розвитку. Незнання 
біологічних особливостей борщівника Сосновського та 
шкоди, якої він може завдати як сільському господарству, 
так і здоров’ю населення, призводить до значного 
поширення цієї культури регіонами країни та щоразу 
частішого ураження населення біомасою рослини.

Квітка – складний зонтик, 
білий або зелено-жов-
тий. Борщівник Сосно-

вського досягає 3 метрів висо-
ти, має великі перисті листки 
та порожнисте стебло. Росте 
переважно на добре зволо-
жених ґрунтах (береги річок, 
каналів та біля автошляхів). У 
горах подекуди займає великі 
площі.

На території краю борщів-
ник заселяє значні площі ріллі 
та неорних земель, засмічує 
посіви майже всіх сільськогос-
подарських культур, але най-
більш сприятливими умовами 
розвитку бур’яну є необроблю-
вані ділянки (узбіччя шляхів, 
вулиць, береги каналів, річок 
та пустирі). Борщівник осо-
бливо небезпечний в період 
цвітіння.

Листя і плоди борщівника 
багаті ефірними маслами. Усі 
частини рослини містять фу-
ранокумаріни – речовини, що 
різко підвищують чутливість 
організму до ультрафіолето-
вого випромінювання, тому 
дотик до рослин деяких видів 
цього роду може викликати 
подразнення й опік шкіри. 
Найсильніші опіки борщівник 
викликає контактуючи зі шкір-
ними покривами в ясні сонячні 
дні. Але щоб отримати опік, 

достатньо несильного опро-
мінення сонцем ділянки шкіри, 
забрудненої соком рослини. 
Опіки, які людина отримує від 
контакту з ним, доволі глибо-
кі, і лікують їх значно довше, 
ніж звичайні, бо виникає не-
кроз поверхні шкіри на місці 
контакту з цією рослиною. У 
людини може підвищуватися 
температура, її нудить, моро-
зить. Окрім того, виникають 
різні алергічні реакції. Якщо 
людина має астму, то борщів-
ник може спровокувати при-
ступ задухи. Лікування опіків 
складне і тривале.

Як правило, на уражених 

ділянках шкіри виникає опік 
другого ступеня (пухирі, за-
повнені рідиною). Час прояви 
опіку – від кількох годин до 
кількох діб. Особлива небез-
пека полягає в тому, що дотик 
до рослини перший час не дає 
жодних неприємних відчуттів. 
Чим би не спричинено подраз-
нення, головне, скоріше змити 
отруту з рук та інших частин 
тіла. Якщо реакція все-таки 
виникла, існує багато спосо-
бів зменшити свербіння і під-
сушити пухирі, що вискочили 
на шкірі.

Перша допомога при ура-
женні борщівником. 

1. Тривало і ретельно про-
мити водою місце контакту із 
застосуванням мила, густої 
піни. Якщо з’явилися пухирі, 
то мочити їх не слід.

2. Обробити уражені ді-
лянки шкіри розчином спирту, 
марганцівки, або фурациліну. 
(Це допоможе знежирити шкі-

ру і послабити поразку).
3. Змастити уражені ділянки 

протиопіковими засобами.
4. Приховати пошкоджені 

ділянки тіла від сонячних про-
менів. Ліпше зовсім уникати 
перебування на сонці наступні 
48 годин.

5. Необхідно обов’язково 
приймати протиалергійні пре-
парати. Адже рослина чинить 
серйозну алергічну дію.

6. Можливе застосування 
протизапальних засобів. 

Категорично забороняєть-
ся: 

Самостійно розкривати пу-
хирі, адже це сприяє розвитку 
інфекції, а також уповільнює 
відновні процеси.

Прикладати до пошкодже-
ної ділянки глину чи землю, 
робити сечові або молочні 
примочки, змащувати оліями 
рани. Це збільшує ймовірність 
занесення інфекції.

Рослину необхідно нещад-
но винищувати, не даючи 
зацвісти. У містах і населених 
пунктах весною, на початку 
відростання рослин – це зрі-
зування основного кореня на 
глибині 8-12 см, багаторазове 
скошення відростаючого лис-
тя до початку цвітіння, а на 
узбіччях доріг, берегах річок та 
інших угіддях на початку від-
ростання рослин – обприску-
вання гербіцидами суцільної 
дії. Зважаючи на те, що бур’ян 
викликає опіки шкіри, всі ро-
боти з його знищення треба 
проводити в захисному одязі.

А.С. Треніна,
методист обласного 

методичного кабінету
НМЦ ЦЗ та БЖД

Закарпатської області

Наприкінці березня в с. Доманинці 
Ужгородського району проведено ІІ 
(обласний) етап Чемпіонату України 

серед юнаків та юніорів з пішохідного туриз-
му – Чемпіонат Закарпатської області се-
ред юнаків та юніорів з пішохідного туризму 
„Відкриття туристського сезону – 2015”. У 
змаганнях взяли участь гуртківці профіль-
них і непрофільних гуртків Закарпатського 
центру туризму, краєзнавства, екскурсій 
і спорту учнівської молоді та команди Ір-
шавської райСЮТур, Хустської райСЮТур, 
Виноградівського, Великоберезнянського, 
Воловецького, Перечинського та Рахів-
ського районів. 

Спортсмени змагалися на дистанціях 
„Крос похід”, „Особисто-командна смуга 
перешкод”, „Командна смуга перешкод” у 
трьох вікових категоріях.

Переможцями змагань у загальноко-
мандному заліку стали:

- молодша вікова категорія (непрофільні 
гуртки): 

1-е місце – команда 
с. Керецьки (керівник Буч-
мей М.І.);

2-е місце – команда 
с. Керецьки (керівник Са-
каль М.М.);

3-є місце – команда 
с. Сторожниця (керівник 
Дешко Н.В.);

- середня вікова кате-
горія (непрофільні гуртки):

1-е місце – команда 
Іршавської райСЮТур;

2-е місце – команда 
с. Керецьки (керівник Са-
каль М.М.);

3-є місце – команда 
НВК Ужгородський еко-
номічний ліцей (керівник 
Мазур В.Б.);

- молодша вікова кате-
горія (профільні гуртки):

1-е місце – команда 
Іршавської райСЮТур;

2-е місце – команда 
Хустської райСЮТур;

3-є місце – команда 
Пригодницького клубу 
„LYNX” (керівник Мо-
нич О.О.);

- середня вікова 
категорія (профільні 
гуртки):

1-е місце – команда 
Іршавської райСЮТур;

2-е місце – команда 
Хустської райСЮТур;

3-є місце – команда 
м. Берегово (керівник 

Медведєв В.В.);
- старша вікова категорія: 
1-е місце – команда Пригодницького 

клубу „LYNX” (керівник Левінець М.М.);
2-е місце – команда с. Керецьки (керів-

ник Бучмей М.І.);
3-є місце – команда Спортивного клубу 

„Кам’яниця” (керівник Готра С.П.).
Переможці змагань нагороджені кубка-

ми, медалями, дипломами департаменту 
освіти і науки Закарпатської обласної дер-
жавної адміністрації та грамотами Закар-
патського центру туризму, краєзнавства, 
екскурсій і спорту учнівської молоді. 

Змагання пройшли на високому ор-
ганізаційному рівні, а дистанції  вразили 
учасників цікавістю та змістовністю.
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