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25 січня у Закарпатському ІППО 
відбулося розширене засідання 
Вченої ради, де директор Тетяна 
Палько звітувала про виконання 
плану роботи закладу на 2016 рік та 
перспективи розвитку.

Андріана Лукач, завідувач обласного 
методичного центру при департаменті 
освіти і науки Закарпатської ОДА, взяла 
участь у засіданні Вченої ради.

Тетяна Палько, директор Закарпат-
ського ІППО, озвучила концептуальні 
аспекти діяльності, завдання та пер-
спективи роботи, розповіла про головні 
напрями у роботі кафедр та кабінетів, хід 
виконання Державних та регіональних 
програм.

Тетяна Василівна наголосила, що 
2015 року проведено 6 засідань вченої 
ради та 7 засідань науково-методичної 
ради, де розглядалися освітні можли-
вості Інтернету у підвищенні кваліфіка-
ції педагогічних працівників і навчанні 
учнів; інноваційна діяльність кафедри 
суспільно-гуманітарної та етико-естетич-
ної освіти у сфері художньо-естетичних 
дисциплін; зміст та форми діяльності 
керівників у процесі управління загаль-
ноосвітніми навчальними закладами в 
сучасних умовах; формування грома-
дянських компетентностей в загально-
освітніх навчальних закладах; про хід 
виконання рішень колегій департаменту 
освіти і науки; про стан забезпечення 
соціальної адаптації дітей з особливи-
ми освітніми потребами у дошкільних 
навчальних закладах комбінованого 
типу м. Ужгорода до адаптації у школі; 
науково-методичний супровід програми 
«Культура добросусідства» (для ДНЗ та 
початкової школи) та інші.

Директор зазначила, що 2015 року 
ЗІППО впроваджував низку міжнарод-
них програм та проектів, які мали на 
меті сприяти процесу інтеграції після-
дипломної педагогічної освіти України в 
європейське середовище.

Науково-педагогічні працівники інсти-
туту приділяють значну увагу навчально-
методичному забезпеченню діяльності 
ЗНЗ з мовами навчання національних 
спільнот, зокрема, проводять консуль-
тації з представниками педагогічної 
громадськості, громадських організацій 
угорської спільноти; зустрічі з представ-
никами з Угорщини; міжнародні науково-
практичні семінарита конференції.

Тетяна Палько зупинилася на особли-
востях організації навчання і виховання 
дітей із особливими потребами, виховній 
та позашкільній роботі, наголосила на 
впровадженні інтегрованого курсу «Куль-
тура добросусідства», який спрямований 

на відвернення міжнаціональних кон-
фліктів, протидію розвиткові негативних 
етнічних стереотипів і зниження агресив-
ності в суспільстві. Акцентувала увагу на 
виконанні плану підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників та педагогічного 
навантаження науково-педагогічних пра-
цівників кафедр інституту.

Директор вела мову про організацій-
но-методичний супровід ЗНО, участь у 
всеукраїнських виставках та міжнарод-
них науково-практичних конференціях. 
Науково-педагогічними працівниками ви-
вчається, узагальнюється та поширюєть-
ся перспективний педагогічний досвід, 
проводиться значна робота, спрямована 
на підвищення громадянської позиції 
працівників інституту та слухачів.

Тетяна Палько наголосила, що об’єм 
виконаної науково-педагогічними праців-
никами інституту роботи важко охопити 
за короткий виступ, тому намагалася 

акцентувати увагу на основних аспектах 
діяльності, презентувати їх на світлинах, 
висвітлити у діаграмах. 

Лідія Ходанич, завідувач кафедри 
педагогіки та психології ЗІППО, доцент, 
звернула увагу на можливості оздоров-
лення слухачів у час проходження курсів 
підвищення кваліфікації. Лідія Петрівна 
запропонувала роботу інституту визнати 
задовільною, а звіт схвалити.

Михайло Басараб, заступник ди-
ректора з науково-дослідної роботи та 
міжнародної діяльності, наголосив, що 
працівники інституту брали активну 
участь в обговоренні проекту «Закону 
про освіту» та вносили свої пропозиції, 
які були враховані. Михайло Михайлович 
запропонував роботу інституту визнати 
задовільною, а звіт схвалити.

Василь Петечук, заступник директо-
ра з навчально-методичної роботи та 
моніторингу якості освіти, зауважив, що 
робота науково-педагогічних працівників 
інституту 2015 року дійсно заслуговує 
на високу оцінку. Василь Михайлович 
наголосив, що охопити та повністю 
розкрити всю роботу інституту за такий 
короткий проміжок часу не можливо і 
запропонував, визнати її задовільною, 
а звіт схвалити.

Андріана Лукач, підбиваючи підсумки 
розширеного засідання Вченої ради, за-
уважила, що департамент освіти і науки 
Закарпатської ОДА підтримав створення 
Українського відкритого університету піс-
лядипломної освіти (УВУПО), куди має 
ввійти й Закарпатський ІППО. Наголоси-
ла, що, враховуючи проект Закону «Про 
освіту», основна увага акцентується на 
ролі вчителя, який є головним носієм усіх 
реформ. Побажала всім працівникам 
інститут творчості, натхнення та мирного 
неба.

ПІДСУМКИ  РОБОТИ  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ  ЗІППО

26 січня у Закарпатському інституті 
післядипломної педагогічної освіти від-
булася зустріч науковців та керівництва 
закладу з Євгеном Ружіцьким, доктором 
природничих наук, деканом факультету 
інформатики Пан-європейського уні-
верситету м.Братислава (Словаччина) 
та Камілом Сладеком, керівником гро-
мадської організації «За Європейську 
політику». 

Тетяна Палько, директор Закарпатського 

ІППО, привітала гостей та розповіла про 
основні аспекти діяльності закладу. У ході 
заходу підписано додаткову Угоду про парт-
нерство з Пан-європейським університетом 
(Paneurópska vysoká škola, Братислава, Сло-
вацька Республіка) з метою спільної реалізації 
проекту «Інноваційні методи в освіті для під-
тримки партнерства – InovEduc» протягом 
2015 – 2017 років.

Названий проект реалізується в рамках 
програми «SK08 Транскордонне співробіт-
ництво», яка фінансується Норвезьким фі-
нансовим механізмом та урядом Словацької 
Республіки. 

Під час зустрічі було домовлено про під-
писання нової угоди, яка дасть можливість 
ЗІППО стати учасником Проекту «Національ-
ний Еразмус+Офіс в Україні» (НЕО) у тісній 
співпраці з Представництвом ЄС в Україні. 
Це сприятиме українським науковцям у про-
ходженні стажування у Словацькому виші, 
а словацьким колегам – в Україні, спільно 
організовувати літні табори для стажування 
науковців.

СПІВПРАЦЯ 
СЛОВАЦЬКИХ  ТА  ЗАКАРПАТСЬКИХ  НАУКОВЦІВ

День 22 січня 1919 
року ввійшов до націо-
нального календаря як 
велике державне свя-
то – День Соборності 
України. Саме тоді на 
площі перед Київською 
Софією відбулася подія, 
про яку мріяли покоління 
українських патріотів: на 
волелюбному зібранні 
було урочисто проголо-
шено злуку Української 
народної республіки і 

Західноукраїнської народної республіки.
Мабуть, не випадково вказаний день збігався з річницею історичного 

IV Універсалу Центральної Ради, згідно з яким УНР проголошувалась 
самостійною, незалежною державою. Отже, він мав стати днем подвій-
ного всенародного свята – Незалежності й Соборності

Боротьба українського народу за соборність своїх земель – одна з 
важливих сторінок нашого минулого. Слово «соборність» включає в 
себе єдність і згуртованість. У ньому ми чуємо слово «собор». Собор 
душі є у кожного з нас. Берегти його – означає слідкувати за своїми 
думками, діями, вчинками. Одним із головних завдань собору душі є 
знати і пам’ятати свою історію.

22  СІЧНЯ  —  ДЕНЬ  СОБОРНОСТІ  УКРАЇНИ



На базі Закарпатського інсти-
туту післядипломної педагогічної 
освіти 17 січня 2016 року відбувся 
обласний інструктивно-методич-
ний семінар керівників методичних 
об’єднань учителів математики 
та керівників команд із питань 
особливостей роботи вчителів 
математики з обдарованими учня-
ми в сучасних умовах. 

З вітальними словами до учасників 
семінару звернувся Василь Петечук  
– заступник директора з навчально-
методичної роботи та моніторингу 
якості освіти Закарпатського ІППО. 
Василь Михайлович окреслив шляхи 
активізації пізнавальної діяльності 
учнів та формування математичних 
компетенцій в умовах сучасної школи. 

Із питань організації роботи з об-
дарованими школярами в школі ви-
ступив Ігор Сігетій, старший викладач 
кафедри природничо-математичної 

освіти та інформаційних технологій 
Закарпатського ІППО інституту після-
дипломної педагогічної освіти. Ігор 
Петрович звернув увагу на те, що 
виявлення і підготовка обдарованих 
учнів – тривалий процес, пов’язаний 
з урахуванням особливостей розви-
тку дітей. Ефективна ідентифікація 
обдарованості у вигляді будь-якої 
одноразової процедури тестування 
неможлива. Замість одномоментного 
відбору обдарованих школярів необ-
хідно спрямовувати зусилля на посту-
повий, поетапний пошук обдарованих 
учнів у процесі їхнього навчання за 
спеціальними програмами або у про-
цесі індивідуалізованої освіти. 

Про особливості впровадження 
мультимедійних технологій у систему 
післядипломної педагогічної освіти 
розповів присутнім Віктор Орос, завід-
увач кафедри природничо-математич-
ної освіти та інформаційних технологій 

Закарпатського ІППО, кандидат фізи-
ко-математичних наук, заслужений 
вчитель України. Віктор Михайлович 
звернув увагу педагогів на те, що сьо-
годні учні користуються смартфонами, 
які мають потужні можливості та під-
ключення до мережі Інтернет, що дає 
змогу використовувати телефони для 
організації перевірки рівня знань учнів 
без використання комп’ютерів, за ме-
жами кабінету ІКТ. Достатньо створити 
відповідні електронні ресурси на спе-
ціалізованому сайті та зареєструвати 
учнів як користувачів. Учні за допомо-
гою своїх смартфонів підключаються 
до запропонованих завдань через 
мережу Інтернет. При цьому немає по-
треби у наявності Wi-Fi зв’язку в шко-
лі. Курсами підвищення кваліфікації 
передбачено ознайомлення вчителів 
із новітніми технологіями, які стрімко 
розвиваються та змінюються. 

З особливостями впровадження 

тестової системи перевірки предмет-
них компетенцій учнів та системою 
підготовки їх до зовнішнього незалеж-
ного оцінювання учасників семінару 
ознайомила Катерина Петечук, мето-
дист кабінету методики викладання 
природничо-математичних дисци-
плін Закарпатського ІППО. Катерина 
Михайлівна оголосила результати 
проведення Міжнародного матема-
тичного конкурсу «Кенгуру – 2015» і 
ознайомила присутніх з правилами 
організації та проведення конкурсу 
«Кенгуру – 2016». 

Учасники семінару висловили свої 
пропозиції щодо роботи з обдарова-
ними учнями. 

Катерина Петечук, 
методист кабінету 

 методики викладання 
природничо-математичних 

дисциплін ЗІППО

З 18 по 22 січня 2016 року на базі Закарпатського інституту післяди-
пломної педагогічної освіти в рамках співпраці Міністерства освіти і 
науки України з Фондом Народонаселення ООН в Україні за підтрим-

ки програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Здоров’я 
жінок України» відбувся регіональний семінар-тренінг за навчальною 
програмою «Дорослішай на здоров’я». Метою Програми є популяризація 
серед підлітків і молоді здорового способу життя й важливості цих аспек-
тів для стану репродуктивного здоров’я у майбутньому; усвідомлення 
необхідності збереження та зміцнення здоров’я як важливої складової 
успішного дорослого життя; формування відповідального ставлення та 
мотивації до збереження сімейних цінностей, закладання основ відпо-
відального батьківства.

Учасниками семінару-тренінгу стали практичні психологи, соціальні 
педагоги, методисти районних методичних кабінетів з Чернігівської, Київ-
ської, Житомирської, Чернівецької, Закарпатської областей. Після завер-
шення навчання учасники отримали сертифікати та навчально-методичні 
посібники, що сприятимуть успішній реалізації програми у системі освіти.
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

МОЛОДЬ  УКРАЇНИ — 
ЗА  ЗДОРОВИЙ  СПОСІБ  ЖИТТЯ

На початку січня цього року в 
рамках зльоту представників 
учнівського самоврядування 

Закарпатської та Луганської облас-
тей школярі Станично-Луганського 
району Луганської області відвідали 
Міжгірщину. 

Учні з Луганщини побували в Центрі 
виховної роботи та історико-краєзнав-
чому музеї «Батьківська хата» Сине-
вирської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Із великим 
захопленням вони слухали фольклор-
ну композицію «Різдвяний вертеп» та 

отримали подарунки від Діда Мороза. 
Для гостей зльоту проведено екс-

курсію до музею «Старе село». 
Школярі побували також в Націо-

нальному природному парку «Сине-
вир». У візит-центрі установи їм розпо-
відали про дивовижну природу Горган. 
Цікавою і захоплюючою була зустріч з 
мешканцями реабілітаційного центру 
– бурими ведмедями. 

Молоді з Луганщини незабутні вра-
ження подарували колядники Преоб-
раженської церкви села Свобода.

ГОСТІ  З  ЛУГАНЩИНИ



Сьогодні соборність не обмежується лише 
ідеєю збирання етнічних земель у рамках на-
ціональної держави, а передбачає також духо-

вне єднання всього населення країни незалежно від 
національності. 

День Соборності широко відзначено у професійно-
технічних навчальних закладах області проведенням 
різноманітних заходів. 

У Перечинському професійному ліцеї учасники 
гуртка «Знавці історії» (керівник М.І. Попович) під-
готували й провели історико-літературну композицію 
«На шляху до свободи та незалежності». Захід дав 
змогу розширити кругозір учнів про історію виникнення 
та святкування Дня Соборності України, виховувати 
почуття національної гідності, повагу до культурних 
цінностей власного народу. 

Книжкова виставка «Горнусь до тебе, Україно, як 
син до матері горнусь. За тебе, рідна і єдина, що-
дня я Богові молюсь!» розгорнулася у Свалявському 
професійному будівельному ліцеї. Подібні виставки 
працювали в усіх бібліотеках ПТНЗ.

У рамках Року Державності України та з метою 
відзначення чергової річниці Дня Соборності України 
пройшли цікаві виховні заходи в Міжгірському профе-
сійному ліцеї. Це урок-презентація «Єднання заради 
Незалежності» (викладач історії О.Д. Чикальська), 
година спілкування «…І незнищенність України, на-
роде рідний, вознеси!» (класний керівник групи №25 
М.В. Рубець), перегляд відеофільму «Акт злуки» тощо. 

22 січня 2016 року в Хустському професійному ліцеї 
успішно пройшла учнівська конференція, присвячена 

знаменній даті. Учні 26 групи з професії слюсар з 
ремонту автомобілів (кл. керівник, викладач історії 
Ю.О. Липчей) виступили із змістовними рефератами 
про події січня 1918 року. Вони вшанували пам’ять 
загиблих студентів під Крутами хвилиною мовчання.

А представники учнівського самоврядування ДНЗ 
«Мукачівський центр професійно-технічної освіти» 
відзначили свято своєрідним флешмобом.

Урочисте дійство до Дня Соборності та Свободи 
України «Співаєм славу тій події і тепер!» відбулося в 
Ужгородському вищому комерційному училищі КНТЕУ, 
яке підготували учасники національно-патріотичного 
гуртка у співпраці з бібліотекарем С.Д. Петренко та 
викладачем історії Г.Ю. Демко. Учні з цікавістю слу-
хали розповідь про виникнення свята Соборності, 
цікаві факти з історії рідного краю, пов’язані з цією по- 
дією. Присутні переглянули відеоролик про Акт Злуки 
Української Народної Республіки і Західноукраїнської 
Народної Республіки у Соборну Україну.

«Схід і Захід разом!» – гасло Соборності України. 
«Схід і Захід разом!» – слова, що надзвичайно ак-
туальні сьогодні, коли українці знову боронять свою 
землю, виборюють її свободу. Урочисто і патріотично 
зі сцени лунали вірші про рідну Україну. 

Україна єдина! 
Україна, як калина. 
А яка ж вона красива 
Україна моя мила!
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ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Відповідно до програми семінару слухачі стали 
учасниками дискусії «Цензор кулінара: про-
фесійна культура та етика», психологічного 

тренінгу «Попередження конфліктів у системі «педа-
гог-учень» та асистентами шеф-кухаря ресторану в 
його авторському майстер-класі.

Викладач спецдисциплін вищого професійного учи-
лища, де проходив семінар, Наталія Галас залучила 
присутніх до дискусії з актуальних питань професійної 
діяльності: як забезпечити харчову безпеку в закла-
дах харчування, які критерії професійної культури та 

етики кулінара, яких правил роботи на кухні потрібно 
неухильно дотримуватись, якими є ключові якості 
ідеального кухаря. Семінар пройшов під гаслами: 
«Не здаватись, а бути – ось як уявляють собі харчову 
безпеку сучасні ресторатори», «Совість кухаря – його 
внутрішній цензор, який повинен працювати як годин-
ник». Виховувати в учнів культуру поведінки на кухні 
потрібно під час кожного заняття – такого висновку 
дійшли учасники дискусії. 

Цікавий психологічний тренінг щодо попередження 
конфліктів у системі «педагог-учень» провела з учас-
никами заходу Лариса Свистак, практичний психолог 
Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування. 
Педагоги обговорили причини виникнення можливих 
конфліктів між викладачем чи майстром та учнем у 
процесі педагогічної діяльності, визначили основні 
риси характеру конфліктної особистості, а вико-
ристання корекційних вправ «Квадрат», «Айсберг», 

«Мух краще ловити на мед» допомогло їм навчитись 
обирати оптимальні способи поведінки у конфліктних 
ситуаціях та шляхи їх розв’язання. 

Практична частина семінару включала майстер-
клас від шеф-кухаря ресторану «Ля-фамілія» Яросла-
ва Сусь, який є випускником училища. Під час приго-
тування вишуканих авторських страв його асистентом 
була колишній наставник – майстер виробничого 
навчання Оксана Барч. Слухачі мали можливість ді-
знатися про нові тенденції в сучасній кулінарії, новітні 
технології, що базуються на молекулярних процесах, 
отримати інформацію про цікаві поєднання інгреді-
єнтів, нестандартні принципи декоративного оформ-
лення страв тощо. У процесі приготування другої 
страви «Свинина з жульєном із томатів» та десерту 
«Мільфей» шеф-кухар розкривав секрети своєї май-
стерності, ділився тонкощами кулінарного мистецтва. 

Викладачі та майстри виробничого навчання були 
вражені кулінарними шедеврами знаного кухаря, під 
час приготування яких почерпнули багато нової інфор-
мації з технології приготування їжі. 

Присутні на майстер-класі учні Ужгородського ВПУ 
торгівлі та технологій харчування із захопленням спо-
стерігали за роботою майстра, розуміючи, що таких 
вершин майстерності можна досягти лише завдяки 
наполегливій праці, навчанню, постійному професій-
ному розвитку та самовдосконаленню. 

На завершення 14 педагогам професійно-технічних 
навчальних закладів вручено сертифікати про корот-
кострокове підвищення кваліфікації за програмами 
семінару-практикуму. 

Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти

у Закарпатській області

ОПАНОВУЄМО  СУЧАСНІ  ТЕХНОЛОГІЇ

Підвищення кваліфікації педагогічних пра-
цівників ґрунтується на індивідуальних по-
требах в отриманні сучасних професійних 

знань, здобутті умінь та навичок, особистісному й 
професійному розвитку, зростанні рівня професій-
ної компетентності. 

Цього року курси підвищення кваліфікації (психо-
лого-педагогічна та методична підготовки) для двох 
груп педагогічних працівників ПТНЗ Закарпатської 
області проводить за державним замовленням та 
очно-дистанційною формою Білоцерківський ін-
ститут неперервної професійної освіти УМО НАПН 
України. Перший етап (настановча сесія) розпо-
чався 11 січня 2016 року та триватиме до 15 січня. 
Навчальні заняття проводяться в режимі он-лайн 
на базі ВПУ № 3 м. Мукачево (група майстрів ви-
робничого навчання) та ДПТНЗ «Мукачівський про-
фесійний аграрний ліцей ім. М. Данканича» (група 
викладачів професійно-теоретичної підготовки). 

Упродовж наступного дистанційного етапу пе-
дагогічні працівники самостійно працюватимуть 
за індивідуальними планами, братимуть участь 
в інтернет-семінарі, виконуватимуть підсумкові 
роботи. У квітні відбудеться очний етап згідно з 
навчальним планом довгострокового підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників професійно-
технічних навчальних закладів.

26 січня в рамках короткострокового під-
вищення кваліфікації викладачі спеціальних 
дисциплін та майстри виробничого навчання 
з професії кухар із п’яти професійно-тех-
нічних навчальних закладів Закарпатської 
області взяли участь у семінарі-практикумі 
з вивчення новітніх технологій. Навчально-
практичний семінар організовано на базі 
Ужгородського вищого професійного учи-
лища торгівлі та технологій харчування за 
сприяння навчально-методичного центру 
ПТО

ВІДЗНАЧЕННЯ  ДНЯ  СОБОРНОСТІ  УКРАЇНИ  У  ПТНЗ  ЗАКАРПАТТЯ

День Соборності України – національне 
свято України, що відзначається щороку 22 
січня. Віднині воєдино зливаються століт-
тями відірвані одна від одної частини єдиної 
України – Галичина, Буковина, Закарпаття і 
Наддніпрянська Україна. Здійснилися віковічні 
мрії, для яких жили і, за які вмирали найкращі 
сини України. Віднині є тільки одна незалежна 
Українська Народна республіка. Віднині укра-
їнський народ, увільнений могутнім поривом 
своїх власних сил, має змогу об’єднати всі 
зусилля своїх синів для створення нерозділь-
ної, незалежної української держави на добро 
і щастя українського народу

ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ 
ЯК  ФОРМА  САМООСВІТИ
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ВІСТІ З РАЙОНІВ

Су ч а с н а 
школа по-
требує пе-

дагога нового типу 
– учителя-дослід-
ника. Саме тому 
важливо побуду-
вати методичну 
роботу так, щоб 
кожен учитель 
сільської школи 
міг повніше роз-
крити здібності й 
талант, розвивати 
ініціативу та твор-
чий пошук, само-
реалізуватись у 
професійній ді-
яльності. 

Саме такі завдання ставили перед собою 
вчителі-філологи Хустського району 21 січня 
на семінарі-практикумі «Формування іннова-
ційної грамотності і культури педагогів», який 
проводився на базі Хустського РМК. 

Семінар очолила методист РМК відділу 
освіти Хустської РДА Н.М. Подолей.

Керівник районного методоб’єднання 
вчителів М.І. Гайович підготувала презен-
тацію з даної теми. Вона зазначила, що 
кожне покоління має справу з новими до-
сягненнями, проблемами і турботами. І саме 
вчитель першим вказує школяреві стежку 
у складному інформаційному середовищі. 
Тому, щоб сформувати інформаційну куль-
туру в учнів, учитель і сам мусить володіти 
цією культурою, адже він працює не тільки 
над розвитком конкретних умінь і навичок 
учня, але й їх адаптацією у сучасному світі. 

Окрасою семінару став майстер-клас 
Мар’яни Долі, учителя Нанківської ЗОШ I-III 
ступенів, переможця I туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року», який надихнув 
учителів до використання інноваційної мо-
делі планування сучасного уроку української 

мови та літератури.
Учасники заходу ознайомилися з до-

свідом роботи вчителя Драгівської ЗОШ 
I-III ступенів Віри Францух, яка виокремила 
найбільш актуальні методи навчання та 
продемонструвала прийоми, які сприяють 
ефективному оволодінню предмета учнями.

Під час круглого столу учасниками зі-
брання обговорено проблеми та труднощі 
формування інноваційної грамотності та 
культури педагогів, прийнято рішення про 
необхідність подальшої роботи із впрова-
дження принципів інноваційної грамотності 
у навчально-виховний процес. Отже, у 
структурі професійно спрямованої особис-
тості педагога готовність до інноваційної 
діяльності є показником його здатності 
нетрадиційно вирішувати актуальні для 
особистісно-орієнтованої освіти проблеми. 
Адже сучасний вчитель вдосконалює свою 
професійну майстерність, розуміє нові моде-
лі навчальної програми, оновлює предметні 
і тематичні знання, опановує нові підходи до 
навчання і викладання. 

М.В. Гайович, 
учитель Стеблівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Цікаве за змістом та новорічно-свят-
кове за формою проведено нещодавно 
засідання Школи молодого вчителя 
української та зарубіжної літератур 
«Творчі знахідки у педагогічному ста-
новленні молодого вчителя!», в якому 
взяли участь педагоги-початківці За-
брідської, Яблунівської, Крайниківської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Можливість поділитися 
власними напрацюваннями у роботі з 
учнями методисти РМК відділу освіти 
Хустської РДА Олена Андьол та Ната-
лія Подолей вирішили надати членам 
ШМВ у стінах Сокирницької ЗОШ І-ІІІ ст., 
де працюють троє молодих учителів 
зарубіжної літератури. 

Мета засідання – дати змогу учасникам 
ШМВ розкрити способи взаємодії вчителя 
та учня у навчально-виховному процесі; по-
казати оптимальні шляхи засвоєння учнями 
знань, що спонукають до творчості, само-
стійності, підвищення розумової активності 
у процесі організації різних видів діяльності 
на уроках літератури; ознайомити колег із 
власними найбільш вдалими педагогічними 
спробами.

Із теоретичним повідомленням та пре-
зентацією «Розвиток пізнавальної актив-
ності учнів на уроках літератури» виступила 
А. Зуб, учитель Сокирницької ЗОШ І-ІІІ 
ст., яка ознайомила присутніх із методами 

активного та пасивного навчання, їхніми пе-
ревагами та недоліками; продемонструвала 
різні форми та методи активізації навчання: 
роботу в парах, «Мікрофон», аналіз ситуа-
цій, «Мозковий штурм», метод евристичної 
бесіди, дискусію, дидактичні та рольові ігри 
тощо.

Молоді спеціалісти І. Майор, М. Двуйла 
(Сокирницька ЗОШ І-ІІІ ст.), О. Попович 
(Забрідська ЗОШ І-ІІІ ст.), Н. Василинець 
(Яблунівська ЗОШ І-ІІІ ст.) представили свої 
портфоліо, повідомили проблемні питання, 
над якими працюють, розповіли про свої 
успіхи та труднощі в роботі.

Педагоги-початківці провели майстер-
клас «Я роблю це так», де показали ті форми 

та методи, які найбільше вдаються у роботі 
з учнями: «Різнокольорові капелюшки», «Мі-
крофон», «Сенкан», «Гроно», «Асоціативний 
кущ», «Творче віршування» тощо. Під умілим 
керівництвом О. Андьол та Н. Подолей про-
ведено моделювання уроків різних типів. 

Педагоги-учасники оцінили теплий при-
йом педагогічного колективу та матеріаль-
но-технічну базу Сокирницької ЗОШ І-ІІІ ст. 
(директор В.П. Мандзюк).

Насамкінець зазначено, що жодне но-
ворічне свято не обходиться без смачних 
страв. Саме тому вдалим був «рецепт при-
готування успішного уроку» від методиста 
О. Андьол. Підбиваючи підсумки, молоді 

вчителі створили «ланцюжок побажань», 
в якому зичили один одному професій-
ного зростання, успіхів у роботі, миру й 
стабільності в Україні, наснаги методис-
там О. Андьол та Н. Подолей за їхню 
кваліфіковану методичну допомогу на 
шляху до творчого вдосконалення.

В. Баняс, 
керівник

Школи молодого вчителя
української та 

зарубіжної літератур,
Хустський р-н

ТВОРЧІ  ЗНАХІДКИ  МОЛОДИХ  ПЕДАГОГІВ

ФОРМУВАННЯ  ІННОВАЦІЙНОЇ 
 ГРАМОТНОСТІ  І  КУЛЬТУРИ

У січні на базі Міжгірської СЗОШ І-ІІІ ст. 
ім. А.Волошина відбувся навчально-
методичний семінар для вчителів 

інформатики загальноосвітніх шкіл району 
«Формування предметних компетенцій як 
реалізація освітніх цілей нового державно-
го стандарту з інформатики». 

У роботі семінару взяли участь Інна 
Шаркадій, методист кабінету методики 
викладання природничо-математичних 
дисциплін Закарпатського ІППО; Наталія 
Хома, старший викладач кафедри при-
родничо-математичної освіти та інформа-
ційних технологій Закарпатського ІППО; 
В’ячеслав Фурдь, головний спеціаліст 
відділу освіти Міжгірської РДА; учителі 
інформатики загальноосвітніх шкіл району. 

Перед присутніми виступила Інна 
Володимирівна з доповіддю «Вивчення 
програмування як засіб формування пред-
метних компетенцій з інформатики». Вона 
провела з учасниками семінару практикум 
з програмування з використанням мереже-
вих технологій. 

Наталія Хома поділилася досвідом 
роботи з питання «Формування компетен-
цій учнів шляхом використання методу 
проектів». 

Важливим напрямом зацікавленості 
учнів навчальним предметом є позакласна 
робота вчителів, тому й одним з питань 
семінару було «Зміст та форми позакласної 
роботи з інформатики», яке презентувала 
в цікавій формі Інна Шаркадій. 

Для використання в роботі вчителям 
надано велику кількість матеріалів на 
електронних носіях.

ФОРМУВАННЯ  КОМПЕТЕНЦІЙ

Під таким гаслом відбувся благодійний концерт до Дня Собор-
ності України та 70 річниці утворення Закарпатської області, 
організований учнями та вчителями Сторожницької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, що на Ужгородщині.
Ініціатором  цього дійства стала рада старшокласників на чолі з 

Яною Федор та Камілою Шевчук,  за активної підтримки вчителів На-
дії Ласько, Олени Ганич, Вікторії Юрчук та Лесі Комоній. Почесними 
гостями концерту були учасники бойових дій в зоні АТО Ігор Курик, 
Іван Варгулич та волонтери Власта Негря і Лілія Єгорова. Також на 
благодійному вечорі були присутні заступник голови Ужгородської 
районної ради С.Я.Мацко, начальник відділу освіти Ужгородської 
РДА М.І. Михайлишина, голова села В.П.Сіка та отець Ярослав, 
який помолився за Україну. 

На заклик організаторів концерту відгукнулося багато колективів 
художньої самодіяльності м. Ужгород та Ужгородського району: 
«Корпорація друзів», «Арніка», «Бетяри», «Наша файта», «Йовря-
ночка», «Street Workout», студенти Коледжу культури та мистецтв, 
учні Сторожницької та Шишлівської ЗОШ, Тарнівецької музичної 
школи, вихованці ДНЗ с.Сторожниця.

Під час концерту проводилася благодійна лотерея та було вста-
новлено скриньку для пожертв. Зібрані кошти, а це – 4625 гривень 

– передано волонтерам для закупівлі ліків військовим 128 окремої 
гірсько-піхотної бригади. Призи для лотереї надали приватні підпри-
ємці та організації м.Ужгород та с.Сторожниці.  

Благодійний концерт став результатом співпраці багатьох людей, 
які щиро вболівають за нашу Україну.

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! 

УКРАЇНА  —  ЄДИНА!

День Соборності України та 70-ту річницю входження Закарпат-
тя до складу УРСР учні Сторожницької ЗОШ І-ІІІ ст. відзначили 
оригінально та з великою користю. На пропозицію членів 

учнівського самоврядування вже вдруге цього навчального року всі 
учні взяли участь у благодійному ярмарку. 

Із самого ранку школа наповнилась дітьми та батьками, які 
дружно несли різні смаколики. На великій перерві учні 1-11 класів на 
окремих столах розклали різноманітні, неймовірно смачні кулінарні 
вироби. Семикласники підійшли до справи серйозно: продумали всі 
дрібниці, щоб заробити якомога більше грошей. Адже всі знають, що 
зароблені кошти підуть на допомогу хворому хлопчику, який потребує 
термінового лікування за кордоном.

Учні початкової школи перемогли кількістю. Їм найкраще вдається 
переконувати батьків брати участь у різноманітних справах. І батьки 
не підвели: від кількості різноманітних тістечок на їхніх столах роз-
бігалися очі. А діти раділи від того, що вони роблять щось незвичне, 
важливе і дуже потрібне. 

Існує проста істина. Від добрих справ ми почуваємося щасливи-
ми. На благодійному ярмарку вдалося зібрати 1400 гривень. Така 
колективна справа учнів, батьків та вчителів підтверджує, що добро 
творити легко.

Надія Ласько,
педагог-організатор

Сторожницької ЗОШ І-ІІІ ст.,
Ужгородський р-н

ЛЮДИНА  ПОЧИНАЄТЬСЯ  З  ДОБРА
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У ці січневі дні літературна та педагогічна гро-
мадськість вшановує пам’ять Степана Ілліча 
Жупанина. Відомий український дитячий 

письменник, доктор педагогічних наук, професор 
народився у місті Іршаві далекого 1936 року. З 
нагоди ювілею у школах та бібліотеках Іршавщи-
ни проводяться різноманітні книжкові виставки, 
уроки пам’яті поета, літературно-мистецькі вечори. 
Своєрідним апогеєм урочистостей став творчий 
фестиваль учнівської молоді, присвячений дню на-
родження поета. 18 січня у просторій залі міського 
кінотеатру зійшлися вчителі й учні, представники 
культури і громадськості. Біографія поета оживала 
в слові, пісні, численних відеоматеріалах.

 Донька поета Мирослава, нині артистка За-
служеного закарпатського академічного народного 
хору, розповіла про батька, виконала пісню на 
його слова і запросила на сцену чисельну родину 
Жупанинів з Іршави, Великого Раківця, Ільниці та 
Ужгорода.

Глядачі тепло зустрічали юних артистів, які 
натхненно читали поезії Степана Жупанина. Осо-
бливого успіху досягли вихованці драматичного 
та співоцьких гуртків районної школи мистецтв, 
які розігрували сценки за творами письменника, 
майстерно виконували пісні А. Кос-Анатольського, 
Л. Дичко, Д. Задора на слова ювіляра. 

Про місце і значення творчості поета говорили 
його молодші побратими по перу, члени Національ-
ної спілки письменників України. 

Прозаїк Петро Ходанич, відзначаючи непере-
січний характер поетичної спадщини ювіляра, 
зазначив, що Степан Ілліч був одним із перших 
українських письменників, хто відмовився від 
ідеологізації образів дитячої літератури, а почав 
говорити з дитиною про знайомий і зрозумілий світ 
– гори, поле, дерева, потічки, бджілок і журавликів, 
які врешті і творять незабутню ауру дитинства, 
формують любов до отчого краю. Цим його твори 
знайшли своє місце в шкільних підручниках, літе-
ратурних антологіях, календарях, є неодмінним 
атрибутом дитячих свят і фестивалів.

Поет Василь Кузан звернув увагу на поезії для 
дорослого читача. Степан Жупанин виявився 
чутливим ліриком, знавцем людських почуттів, 
майстром співучого слова, що і привертає увагу 
композиторів до його творчості. Він висловив слова 
вдячності великому наставнику за діяльну допо-
могу на початку свого творчого шляху.

Казкар Василь Шкіря почав виступ з того, що 
саме Степан Ілліч першим настановив його на 
написання казок для дітей. Тим творчість ювіляра 
йому особливо близька. Недарма у поезіях Жупа-
нина світ природи одухотворений, живий, повний 
людських пристрастей.

Про педагогічну діяльність Степана Жупанина 
говорив доцент, учений секретар ЗІППО Михайло 
Талапканич. Він відзначив, що Степан Ілліч прой-
шов шлях від учителя початкової школи на рідній 
Іршавщині до професора і завідувача кафедри 
педагогіки та психології. Власний педагогічний 
досвід він радо передавав слухачам курсів, був 
частим гостем у школах.

Доктор фіз.-мат. наук, професор ЗІППО Василь 
Химинець відзначив наукові заслуги ювіляра. С.І. 
Жупанин опублікував більше 300 наукових статей, 

науково-методичних праць, програм з вивчення 
літератури рідного краю, проблем естетичного 
виховання і духовності. Особливим успіхом корис-
тується його монографія «Педагогічні основи фор-
мування в молодших школярів художнього образу 
природи», де, зокрема, висунуто й обґрунтовано 
науковий термін «поетична педагогіка». Нині – це 
однин з напрямів дослідження у галузі літератури 
для дітей.

Земляки дбають про збереження пам’яті 
Степана Жупанина. На алеї визначних постатей 
Іршавщини урочисто відкрито «Зірку пам’яті Сте-
пана Жупанина», а місцева «Просвіта» виступила 
з ініціативою про перейменування однієї з вулиць 
міста на вулицю імені Степана Жупанина.

Віра Глушко

ВІДОМІ ПОСТАТІ КРАЮ

Кафедра суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти ЗІППО роз-
почала урочистості ще влітку 2015 

року. Цій знаменній події присвячувався 
другий день роботи ІІІ регіонального 
міжвузівського науково-методичного 
семінару «Використання краєзнавчих 
матеріалів у процесі викладання суспіль-
но-гуманітарних та етико-естетичних дис-
циплін: педагогічний і творчий феномен 
С.І. Жупанина».

Науково-педагогічні працівники ка-
федри в змісті своїх лекцій у різних 
аспектах висвітлювали і висвітлюють 
науково-педагогічний та творчий доробок 
С.І. Жупанина.

На базі Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 6 Мукачівської міської ради (директор 
школи В.І. Бора) проводилася педагогічна 
практика вчителів музичного мистецтва 
області, серцевиною якої є життєтворчість 
відомого педагога-митця С.І. Жупанина. 
Під час педагогічної практики ст.викл. 
кафедри М.Д. Жабляк розповіла при-
сутнім про творчий шлях С.І. Жупанина, 
його педагогічну діяльність. Виступаюча 
зазначила, що і як педагог вищої школи, 
науковець, і як дитячий поет Степан Ілліч 
був знаний в Україні та за її межами. 

Від себе додамо, що поетичні вірші 
Ювіляра містяться у шкільних підручниках 

для учнів початкових класів, вивчаються 
у дошкільних навчальних закладах та, 
навіть, включені до «Щоденника ділового 
українця на 2016 рік», основний задум 
якого – розпочинати день з інформації про 
народження на світ тієї людини, завдяки 
якій українська історія прославилася, 
українська культура стала визначною, 
українська держава стала реальністю. Ми 
щиро радіємо з того, що на сторінці за 18 
січня 2016 року подається наступна поезія 
Степана Ілліча:

Я несу щедрівочку
У будинки,
Сію-вію житечко
Із торбинки,
Сію-вію зернята –
Зоренята.
Хай добром проміниться
Кожна хата!
Як моя торбиночка
Порожніє,
То навколо радістю
Світ повніє.
Або, наприклад, назва вірша С.І. Жупа-

нина «Я краси такої не знайду ніде» (2003) 
засвідчує його зачарованість красою 

природи Карпатського краю, закоханість 
поета у Красу, Добро, Істину. 

Крізь призму часу вихователям ДНЗ та 
вчителям початкових класів прислужилися 
такі видання Степана Ілліча: «Бджілка» 
(1959), «Сестрички-смерічки» (1962), 
«Світле озерце» (1975), «Ватра» (1981), 
«Смерековий край» (1985), «Лісовий 
світанок» (1986), «Світлячок та бджілка» 
(1989), «На високій полонині» (1993) та 
інші.

Частину педагогічної практики при-

свячено пісням на слова С.І. Жупанина. 
Досвідчений педагог, заступник директора 
з виховної роботи Мукачівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 6, учитель музичного мистецтва, 
учитель-методист Є.О. Маріян вивчила 
окремі твори зі збірок пісень А. Кос-
Анатольського «Сонечко», «Журавлик», а 
ст. викл. кафедри суспільно-гуманітарної 
та етико-естетичної освіти ЗІППО М.Д. Жа-
бляк опрацювала з учителями музичного 
мистецтва області співаник для дітей «За-
карпатські візерунки». Учителі – учасники 
педагогічної практики з великою радістю 
і творчим натхненням виконували пісні 
на слова С.І. Жупанина і акапельно, і під 
музичний супровід.

Популярними і донині залишаються 
пісні, написані Ювіляром у різні роки: 
«Сніжок-пушок», «Чабанова сестричка», 
«Рання бджілка», «Едельвейси», «Ватра 
не згасає», «Стежинка-верховинка», «Че-
ревички нові маєм» та інші пісні, покладені 
на музику його дружиною Терезією Ми-
хайлівною Жупанин, виконуються дітьми 
залюбки. 

З ініціативи кафедри суспільно-гумані-
тарної та етико-естетичної освіти ЗІППО в 
Закарпатському інституті післядипломної 
педагогічної освіти проводився Обласний 
круглий стіл «Формування духовного світу 
особистості в умовах глобальних викли-
ків», присвячений цій урочистій події, до 
якого щиро запрошуються поціновувачі 
таланту С.І. Жупанина. 

М.Р. Баяновська, 
завідувач кафедри

 суспільно-гуманітарної 
та етико-естетичної освіти ЗІППО

ТВОРЧИЙ  ФЕНОМЕН  СТЕПАНА  ЖУПАНИНА

Педагогічна громадськість, інтелігенція Закарпаття 18 січня відзна-
чає 80-річчя від дня народження відомого педагога вищої школи, доктора 
педагогічних наук, професора, заслуженого працівника України, члена На-
ціональної Спілки письменників України, лауреата Всеукраїнської премії 
ім. Лесі Українки, фундатора школи естетичного виховання на Закар-
патті Степана Ілліча Жупанина

У Закарпатській об-
ласній бібліотеці для 
дітей та юнацтва не-

щодавно відбулося літе-
ратурне свято з нагоди 
відзначення 80-річчя від 
дня народження Степа-
на Жупанина, педагога, 
науковця, автора 30 по-
етичних книжок, а також 
понад 200 пісень для дітей. 
Твори цього поета входять 
у шкільну програму для 
початкової школи, їх люблять діти за безпосередність, а педагоги 
і батьки – за виховний потенціал та гуманізм.

Літературне свято підготували і провели завідувач відділу об-
слуговування дошкільників та учнів 1-4 класів Тетяна Шестопалова 
та бібліотекар Ольга Шаповалова.

Як відомо, Степан Жупанин народився 18 січня 1936 року в 
селянській родині на околиці Іршави, закінчив місцеву десятирічку, 

філологічний факультет Ужгородського державного університету. 
Як науковець, довгий час віддав ниві педагогіки, здобув учений 
ступінь доктора наук, звання професора. Працював учителем на 
Іршавщині та Виноградівщині, викладав в УжДУ, а в 90-ті роки очо-
лював кафедру педагогіки та психології в Закарпатському інституті 
післядипломної педагогічної освіти. 

На святі були присутні разом зі своїм керівником, методистом 
Катериною Турок, шкільні бібліотекарі – слухачі курсів ЗІППО. 

Ведучі засобом мультимедійної презентації та декламування 
відтворили основні віхи життя та творчості письменника. Виставка 
творів із фонду бібліотеки стала яскравим доповненням до фактів 
про життя і творчість ювіляра, адже ніщо так не свідчить про пись-
менницьку популярність і актуальність, як зачитані дітьми книжки. 

Учасники дійства – учні 4-Б класу Ужгородської лінгвістичної 
гімназії – майстерно відтворили поетичну творчість письменника, а 
також з народною артисткою Кларою Балог порадували присутніх 
низкою пісень на слова Степана Жупанина. Учитель цієї школи 
Марина Манзулич розповіла про використання творчості Степана 
Ілліча в навчально-виховній роботі сучасної школи.

У виступах гостей – голови Закарпатської організації Націо-
нальної спілки письменників України Василя Густі, письменниці 
й науковця Лідії Ходанич (Повх), мистецтвознавця Івана Хланти 
– звучало багато теплих слів і споминів про ювіляра. Кожен з ви-
ступаючих вважав за необхідне прочитати напам’ять улюблений 
вірш ювіляра.

Захід у Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва 
розпочав серію дійств, приурочених до ювілею Степана Жупанина. 
Попереду ще, зокрема, круглий стіл та обласна науково-практична 
конференція в Закарпатському інституті післядипломної педа-
гогічної освіти, де довгий час Степан Ілліч працював як учитель 
учителів.

ЛІТЕРАТУРНЕ  СВЯТО

ВШАНУВАННЯ  ПАМ’ЯТІ  СТЕПАНА  ІЛЛІЧА  ЖУПАНИНА
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Тема: Сім’я.
Мета:
• Практична: повторити вивчені на попередніх уроках назви членів сім’ї 

та ввести нові лексичні одиниці до теми, формувати навички читання з по-
вним розумінням прочитаного;

• Освітня: поглибити знання учнів про сім’ю;
• Розвиваюча: розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію;
• Виховна: виховувати культуру спілкування, прищеплювати прагнення 

використовувати здобуті знання як засіб інтелектуального самоствердження.
Обладнання: лексичні картки до теми, аркуші з таблицями завдань.

Хід уроку
I) Організаційний момент.
Організація класу. Привітання. Введення у іншомовну атмосферу.
Comment allez-vous, mes chers amis? Êtes-vous de bonne humeur? Êtes-

vous prêts à la leçon? Aujourd’hui nous aurons une leçon intéressante . Il y 
aura un concours pour voir qui est le plus sage, le plus attentif et le plus actif .. 
Voulez-vous participer à ce concours?

1) Лексична розминка. 
Учнi називають слова з теми  «La famille»: 
2) Пропонування дітям скласти речення зі словами за зразком:
Modèle: Ma mère est la femme de mon père.
Mon père est le mari de ma mère .

II) Мотивація навчальної діяльності учнів.
1. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.
2. Формування навичок вживання лексики.
1. Complétez. L’un nomme le nom un autre trouve son équivalent E1 E2

a) E x e m p l e: un frère ...... un frère- une soeur
un père -.....
un beau-père -.....
un parrain - .....
un neveu - .....
un oncle -.....
un mari -.....

une nièce
une mère
une femme
une marraine
une tante
une               belle-mère

b) E x e m p l e: une soeur - . . une soeur- un frère

une grand-mère - ......
une petite-fille .....
une cousine .....
une belle-soeur -.....
une soeur jumelle -.....
une marâtre -.....

un petit-flls
un frère jumeau
un beau-frère
un parâtre
un grand-père
un cousin

 Закінчити речення за таблицею. LES LIENS DE FAMILLE:

(Продовження на стор. 7)

ДОСВІД КОЖНОГО — НАДБАННЯ ВСІХ

MA FAMILLE
Конспект уроку з французької мови

(9 клас)

1) Lorette est la femme de 
__________________.

[ ]Philippe [ ]Luc [ ]Christian

2) Paul est __________________ 
de Cindy.

[ ]le grand-père [ ]l’oncle [ ]le grand-
frère 

[ ]le père [ ]le mari [ ]cousin

3) Luc est le __________________ de Philippe.
[ ]beau-fils [ ]gendre [ ]beau-frère
[ ]mari [ ]père

4) Cindy est la __________________ de Luc.
[ ]cousine [ ]neveu [ ]petite-fille
[ ]nièce [ ]fille

5) Denise a pour bru __________________.
[ ]Lorette [ ]Valérie [ ]Cindy

6) Christian est __________________ de Paul.
[ ]l’oncle [ ]le neveu [ ]le gendre [ ]le fils

7) Théo et Julien sont __________________.
[ ]cousins
[ ]gendre
[ ]beaux-frères
[ ]oncles
[ ]frères
[ ]pères 

2) Réfléchissons : JEU 
E1  8) Philippe est marié.__________________.

E2[ ]Non [ ]Oui [ ]On ne sait pas
E 1  9) Julien a combien de tantes? __________________

E2[ ]1 [ ]2 [ ]3
E1   10) Qui est l’oncle des 3 enfants? __________________.
E2[ ]Paul [ ]Luc [ ]Christian [ ]Philippe
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(Продовження. Початок на стор. 6)

3) Формування навичок діалогічного мовлення. 
Робота у групах із 2 осіб.

1. Підготовка.
2. Ви у друга розпитуєте його про сім’ю. 

Demandez à votre ami comment est sa famille. 
Розіграти діалог.

III) Введення нових лексичних одиниць.
Запропонувати учням послухати нові слова та 

повторити за вчителем. 
Un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, 

des arrière-grands-parents
IV) Закріплення і систематизація вивчених 

лексичних одиниць.
1) 1.Complétez.
a) E x e m p l e: un frère ...... un frère- une soeur
un arrière-grand-père -..... une filleule 
un parrain - ..... une arrière-petite-fille
un filleul -..... une marraine
un arrière-petit-fils -..... une belle-mère
V. Бесіда з теми «La famille»
E1: Est-ce que ta famille est grande?
E2: Oui, ma famille est grande.
E1: Combien etes-vous dqans votre famille ?
E2: Nous sommes 6: mon père, ma mère, ma 

soeur aînée, ma soeur cqdette et moi .
E1: Comment s’appelle ton père? ta mère? tes 

soeurs?
E2: Mon père s’appelle … . Ma mère s’appelle… 

. Mes soeurs s’appellent... 
VI. a) Читання
Tévette est malade
Chez nous, il y a un salon. Et dans un coin du 

salon, il y a Tévette qui ronronne jour et nuit. Tévette 
répond dès qu’on appuie sur ses boutons. Du matin 
au soir, il y a toujours quelqu’un qui veut la regarder.

D ’abo rd ,  c ’ es t  g rand -mère .  I ns ta l l ée 

confortablement, elle dit chaque matin à maman:
- Je vais prendre mon petit déjeuner ici, je veux 

suivre les recettes données par les cuisiniers. 
Ensuite, c’est au tour de mon petit frère. Il attend un 
moment, puis il dit à grand-mère en ronchonnant:

- Grand-mère, je veux regarder Tom et Jerry.
Il passe des heures les yeux collés à l’écran. 

Lorsqu’il voit papa arriver, il sait que la séance est 
terminée pour lui.

- Donne-moi cette télécommande, c’est l’heure 
des infos.

Maintenant, ce sont les séries que maman ne doit 
pas manquer de regarder depuis des mois, voire des 
années et qui ne finissent jamais.

Depuis deux jours, Tévette ne ronronne plus. 
Elle est gravement malade. Quand on appuie sur 
le bouton, elle fait « couic !». La famille semble 
malheureuse.

- Quand allez-vous soigner Tévette ? demande 
mon petit frère.

Enervée, je réponds :
- C’est une honte, tu ne peux pas vivre sans tes 

dessins animés ?
Compréhension:Questions:
1) Combien de personnes habitent dans cette 

maison? __________________
[ ]Trois [ ]Quatre [ ]Cinq
2) Qui est Tévette ? C’est __________________
[ ]La télévision [ ]Le chat [ ]La radio
3) Que regarde la mère ? __________________
[ ]Les séries [ ]Les dessins animés [ ]Les recettes 

de cuisine
4) Que regarde le petit frère ? __________________
[ ]Les dessins animés [ ]Les séries [ ]Les recettes 

de cuisine
5 )  Q u e  r e g a r d e  l a  g r a n d -  m è r e  ? 

__________________
[ ]Les séries [ ]Les dessins animés [ ]Les recettes 

de cuisine
6) Que regarde le père ? __________________
[ ]La météorologie [ ]Les informations [ ]Les séries
7) Toute la famille est malheureuse, pourquoi ? 

__________________
[ ]Le chat ne ronronne plus [ ]La télévision est 

en panne
8 )  «  E n  r o n c h o n n a n t  »  s i g n i fi e 

:__________________
[ ]en chuchotant [ ]en ronronnant comme un chat
[ ]en grognant pour montrer qu’il n’est pas content
9) Qui soignera Tévette ? __________________
[ ]Un électronicien [ ]Un mécanicien [ ]Un docteur
III) Підсумок уроку. Оцінювання учнів.
Notre leçon est terminée. Etes-vous contents? 

Qu-est-ce que vous avez appris aujourd’hui?
IV) Домашнє завдання. Вивчити слова. Скласти 

мікродіалог.
Lisez cette histoire amusante et racontez-la à la 

III personne.
Benjamine de sept enfants, ma tante n’est pas 

beaucoup plus agée que certains de-ses neveux et 
nièces. Un jour qu’elle se promenait en ville avec 
moi, je rencontrai plusieurs amis, auquels je la 
presentai à chaque fois comme ma tante.

Au bout d’un moment, elle m’en fit le reproche: 
‘Tu ne pourrais pas dire autre, chose que «tante»? 
J’ai l’impression d’avoir vingt ans de plus.»

Peu de temps après, je rencontrai un autre ami: 
«Salut, Fred, je te présente la fille de ma grand-
mère.»

О.Ф. Кополовець,
учитель французької мови

Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
ім. Т.Г. Шевченка

Мукачівської міської ради

ДОСВІД КОЖНОГО — НАДБАННЯ ВСІХ

Нашу область представляли ке-
рівники та вчителі Довжанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Іршавської РДА, спеціалізо-
ваної школи І-ІІІ ступенів № 3 м. Хуст, 
та дошкільного навчального закладу 
№21 «Ластовічка» м. Ужгород.

На початку заходу перед ітвінне-
рами виступив Павло Хобзей, при-
вітавши їх з успішною діяльністю в 
програмі eTwinning Plus, та розповів 

про найближчі плани з реформування 
освітньої системи в Україні. Жанна 
Таланова запросила вчителів розши-
рити свої можливості, приєднавшись 
до проектів Erasmus+.

У свою чергу координатор програ-
ми Валентина Веліченко ознайомила 
учасників з останніми новинами та 
досягненнями eTwinning Plus в Україні, 
а керівник програми Сергій Теплов 
розповів про особливості 8 ключових 

компетенцій та механізми їхнього 
формування в учнів.

У рамках конференції учасники 
взяли участь у корисних воркшопах. 
Христина Максимець (Центр Інно-
ваційної Освіти «Про.Світ») провела 
майстер-клас «Учитель як менеджер 
освітнього процесу», де вчителі на-
вчилися керуванню у ході практичних 
вправ. Надія Михалевич (Центр Інно-
ваційної Освіти «Про.Світ») розповіла 

про правила успішної презентації, 
ознайомила з основами побудови 
та дизайну презентації, поділилася 
цікавими секретами та корисними 
онлайн-сервісами.

У свою чергу Світлана Дроботенко 
(British Council в Україні) виступила 
з презентацією «From problems to 
solutions», під час якої ознайомила 
вчителів з методом «Шести капелюхів 
мислення» Е. де Боно, що допомагає 
вирішувати проблеми. А Олександра 

Цикура (PSA Ukraine) розповіла про 
те, що означає бути «активним» і 
«глобальним» громадянином, що 
дбає про наступні покоління та як це 
використовувати у проектах з учнями.

Урочистим завершенням конфе-
ренції стало нагородження 5 най-
кращих проектів року та виступи їхніх 
учителів-кураторів, а також вручення 
нагород переможцям рубрик. Наша 
школа отримала звання «Школа-лідер 
за кількістю проектів» у листопаді 
(директор Марія Василівна Ледней 
та вчителі-учасники: Мирослава Ме-
зіна, Галина Левко, Яцкович Віра, 
Марія Фількорн, Марія Панич, Ганна 
Пелехата).

М.І. Мезіна,
учитель англійської мови
Довжанської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Іршавський р-н

ДОСЯГНЕННЯ  ЗАКАРПАТЦІВ  У  КОНФЕРЕНЦІЇ  ETWINNING  PLUS  UKRAINE  2015 

Національна конференція eTwinning Plus Ukraine 2015 об’єднала 
близько 200 ітвіннерів (учасників) з усіх куточків країни. Організато-
ром події виступила команда PSA Ukraine (Сергій Теплов, Валентина 
Веліченко, Катерина Липовська, Юлія Данилевич).

У заході взяли участь почесні гості освітньої спільноти: заступ-
ник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей, головний спеціа-
ліст у сфері мовної політики Міністерства освіти і науки України 
Оксана Коваленко, аналітичний менеджер Національного офісу Ераз-
мус+ в Україні Жанна Таланова та методисти іноземних мов
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Катання на гірських лижах – розвага, 
що вимагає певного рівня фізичної 
підготовки, набутих навиків, але, 

в першу чергу, обережності. У місцях 
масового відпочинку і на гірськолижних 
трасах лижники повинні забезпечувати 
взаємну безпеку.

Правила поведінки для лижників та 
сноубордистів

1. Повага до інших
Кожен гірськолижник і сноубордист має 

поводитись так, щоб не створювати загрози 
чи небезпеки для інших. Це стосується не 
лише поведінки, але й справності власного 
спорядження.

2. Контролювання швидкості та стилю 
катання

Гірськолижник (сноубордист) повинен 
контролювати свої пересування та змінювати 
швидкість і стиль катання до власних можли-
востей, особливостей поверхні схилу, снігових 
та погодних умов, а також щільності руху. Ко-
жен повинен вміти зупинитись, повернути та 
проїхати у межах власної видимості. У місцях 
із великим натовпом або обмеженою видиміс-
тю швидкість руху слід знизити, особливо по 
краях крутого схилу, у нижній частині траси та 
поблизу розташування підйомників.

3. Вибір маршруту спуску
Лижник (сноубордист), що їде позаду, пови-

нен обирати маршрут спуску таким чином, щоб 
не заважати і не створювати загрози тим, хто 
спускається попереду. Лижник (сноубордист) 
спереду має перевагу. Той, хто рухається за 
ним у тому ж самому напрямку, повинен до-
тримуватися необхідної дистанції між собою 
та переднім лижником (сноубордистом), щоб 
залишити йому простір для вільного виконання 
маневрів.

Пам’ятайте, що, як і на дорозі, у зіткненні 
винен той, хто їде позаду. 

4. Обгін
Обгін інших лижників (попереду чи позаду, 

праворуч або ліворуч) має здійснюватись та-
ким чином, щоб залишити достатньо простору 
лижникам (сноубордистам), яких обганяють, 
для їхні маневрів (у тому числі, вимушених).

Лижник (сноубордист), який здійснює обгін, 
несе повну відповідальність за його завершен-
ня без створення труднощів тому, кого обганяє, 
до моменту остаточного закінчення маневру. 

5. Вихід на трасу, початок спуску, підйом
При виїзді на марковану трасу, поновлення 

руху після зупинки, або підйому вгору по схилу, 
лижник (сноубордист) повинен подивитись до-
гори та вниз, щоб впевнитись, що його дії не 
заважатимуть іншим.

6. Зупинка на трасі
За виключенням випадків, де абсолютно 

необхідно, слід уникати зупинок на вузьких 
ділянках траси та місцях із обмеженою види-
містю. У разі падіння на такій ділянці лижник 
(сноубордист) повинен якнайшвидше зали-
шити її. Зупинки – за виключенням широких 
трас – виконуються на узбіччі траси. Не можна 
зупинятись на ділянках тісних та там, де лиж-
ника не видно з верхніх ділянок траси.

7. Підйом та спуск без лиж (сноуборду)
Підійматись чи спускатись на ногах (без лиж 

чи сноуборду) можна лише краєчком траси. Рух 
назустріч загальному потоку створює неочіку-
вані перепони для лижників та сноубордистів. 
Сліди від черевиків руйнують полотно траси і 
створюють небезпеку для інших.

8. Повага до знаків та маркувань
Кожен лижник та сноубордист має поважати 

усі попереджуючі знаки та маркування. Ступінь 
складності траси позначається відповідним 
кольором – чорним, червоним, блакитним або 
зеленим. Кожен може вільно обирати трасу. 
На трасах також встановлюються інші знаки, 
що показують напрямки руху, або попереджа-
ють про небезпеку чи закінчення траси. Слід 
суворо дотримуватись знаків, що інформують 
про закінчення траси чи небезпеку. Такі знаки 
встановлюються перш за все заради власної 
безпеки тих, хто катається.

9. Допомога
У разі будь-якого випадку кожен лижник 

(сноубордист) зобов’язаний надати допомогу.
Надання допомоги у разі настання випадку 

є кардинальним принципом поведінки для 
кожного лижника (сноубордиста). Необхідно 
надати першу медичну допомогу, повідомити 
відповідні служби та огородити місце інциденту 
для попередження інших лижників та сноубор-
дистів. Для цього можна встати самому вище 
по схилу, увіткнути лижі або сноуборд, щоб ті, 
хто знаходиться вище по схилу, бачили це міс-
це і могли своєчасно об’їхати. Далі необхідно 
відправити кого-небудь сповістити рятуваль-

ників або адміністрацію комплексу про подію.
Ні в якому разі не можна переміщати потер-

пілого або змінювати його положення! Увага! 
Запам’ятайте, чим менше він буде рухатися, тим 
більше шансів обійтися мінімальними усклад-
неннями. Виняток становлять тільки відкриті 
рани з сильною кровотечею. У цьому випадку 
необхідно відразу зупинити кровотечу накладан-
ням тугої пов’язки. Потерпілого потрібно укрити 
теплим одягом, ні в якому разі не пропонувати 
йому спиртного. А ще не допускати до нього 
людей, які пропонують негайно вправити “цей 
вивих” або самостійно перетягнути його в інше 
місце. Ці дії зведуть до мінімуму травми,отримані 
потерпілим, і їх наслідки.

10. Свідчення
Після інциденту кожен лижник (сноубордист) 

та свідок, незалежно від ступеню відповідаль-
ності, повинен надати інформацію про себе 
(ім’я, адресу). Свідки мають важливе значення 
у встановленні повного та детального опису 
випадку, тому кожен повинен розглядати своїм 
обов’язком надання такої інформації. Звіти 
служби порятунку, поліції, а також фотографії 
надають значну допомогу у визначенні цивільної 
та кримінальної відповідальності.

Потрібно наголосити на тому, що:
- перше катання на лижах варто здійснювати 

з інструктором;
- не допускається на схилах, де знаходяться 

лижники, катання на санках і підручних засобах. 
Це може призвести до травмування;

- якщо необхідно під’їхати до вже стоячого 
(або лежачого) на схилі лижника, не зупиняйтеся 
над ним, і не наближуйтеся зверху;

- якщо під час перебування на схилі, Ви 
побачите заняття справжніх спортсменів, не 
намагайтеся повторити їхні трюки;

- у випадку поганої видимості спускайтеся на 
низькій швидкості;

- на маркованих схилах необхідно дотриму-
ватись вимог маркування;

- усі вимоги працівників рятувальних служб 
обов’язкові для виконання;

- категорично забороняється перебування 
на лижах у стані алкогольного, наркотичного чи 
токсичного сп’яніння.

Пам’ятайте, що відповідно до п. 5.1.14 
«Правил безпеки улаштування, безпечної екс-
плуатації та утримання гірськолижних трас», 
затверджених наказом Міністерства надзви-
чайних ситуацій України №1281 від 07.11.2011 
р., ПЕРЕБУВАННЯ НА ГІРСЬКОЛИЖНІЙ ТРАСІ 
БЕЗ ШОЛОМА ЗАБОРОНЕНО!
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Щорічно сотні мільйонів людей на 
планеті хворіють тими чи іншими 
респіраторними захворюваннями. 

ГРЗ (гостре респіраторне захворювання) – це 
інфекційне захворювання дихальних шляхів, 
яке викликається вірусами, бактеріями та 
іншими інфекційними агентами. ГРВІ (гостре 
респіраторне вірусне захворювання) – це 
різновид ГРЗ, однак це група респіраторних 
захворювань, які викликаються тільки різними 
вірусами (віруси грипу, парагрипу, риновіруси, 
аденовіруси та реовірус). Грип є одним з різ-
новидів ГРВІ (гострих респіраторних вірусних 
захворювань), який викликається безпосеред-
ньо вірусом грипу. Тому не варто ГРЗ і ГРВІ 
плутати з грипом.

Чи справді ми хворіємо від холоду? Існує 
думка, що низька температура сама по собі є 
чинником ризику розвитку простудних захво-
рювань (ГРВІ, грипу, ангіни, ларингіту, тонзи-
літу та ін.). Це не зовсім відповідає дійсності. 
Шкоди організму завдають не осінь або зима, 
а різка зміна погоди. Перепад температур 
дійсно стає стресом для організму, викликає 
ослаблення імунітету, і ми отримуємо спалахи 
інфекційних захворювань саме взимку і в між-
сезонні. У 99% випадків ми всіляко уникаємо 
переохолоджень, намагаємося зміцнювати 
імунітет і відвертаємося від людей, що кашля-
ють в громадському транспорті. Але підступні 
віруси все одно укладають нас в ліжко, зава-
жаючи роботі та відпочинку. Доросла людина 
хворіє на ГРВІ 2-3 рази на рік (в середньому). 
Захворювання викликає не холод, а вірус. 
Без нього переохолодження, найвірогідніше, 
закінчиться пневмонією. Але суха прохолодна 
погода – сприятлива середа для збереження 

життєдіяльності вірусу грипу та його швидкого 
поширення. До того ж, в холодну пору року 
люди рідше відкривають вікна, а значить, вірус 
може надовго влаштуватися в затхлому бага-
толюдному офісі. Недарма медики усіх країн 
настійно рекомендують під час лікування 
грипу та ГРВІ регулярно провітрювати кімнату 
і підтримувати вологість повітря: виконання 

цих рекомендацій прискорить одужання і по-
легшить симптоми захворювання. 

Коли людина замерзає, проникність її 
судин знижується, кровообіг сповільнюєть-
ся, живлення тканин погіршується, а імунна 
система слабшає. У такому стані вірусам і 
бактеріям не складно потрапити в організм, 
особливо – через дихальні шляхи. Одним 
із перших симптомів захворювання у дітей 
і дорослих є нежить. Інкубаційний період 
при ГРВІ, як правило, становить 1-3 доби. 
Як би вірус не називався, до якого б підтипу 
не належав – ознаки захворювання будуть 
однаковими: озноб, м’язова біль, головний 
біль, слабкість, підвищення температури, 

збільшення лімфовузлів, ураження дихальних 
шляхів.

Окрім того, з’являються симптоми набряку 
слизових: закладеність носа або виділення з 
нього, больові відчуття в горлі, сльозотеча та 
різь в очах, кашель (сухий нападоподібний 
або вологий з виділенням харкотиння).

Якщо ви захворіли, то перше, що вам 
потрібно зробити – звернутися до лікаря і 
залишитися вдома.

Рекомендується прийом великої кількості 
пиття (не менше 2 л на день): різні чаї, мор-
си, відвар шипшини, компоти. Рясне пиття 
допомагає організму швидше позбутися від 
токсинів, які утворюються як продукт життє-
діяльності вірусів. 

Якщо у вас піднялася температура, то не 
поспішайте її збивати! Підвищуючи темпера-
туру, організм мобілізує специфічні білкові 
комплекси (інтерферони) на боротьбу з віру-
сом. Тому температуру до 38 градусів лікарі 
не рекомендують збивати, щоб не ослабити 
організм.

Боротися з вірусом можна за допомогою 
спеціальних противірусних засобів, а також лі-
карських препаратів, що підвищують імунний 
захист (імуномодулятори). Не рекомендуєть-
ся прийом антибіотиків при грипі чи ГРВІ, так 
як вони на віруси не діють, тому для лікування 
є даремними і лише додатково послаблять ор-
ганізм. Прийом антибіотиків рекомендується 
тільки при наявності бактеріальної інфекції 
і лише за призначенням лікаря. Саме лікар 
правильно підбере потрібний антибіотик і 
необхідну схему лікування. 

А.С. Треніна,
методист

обласного методичного кабінету
НМЦ ЦЗ та БЖД Закарпатської області

Фахівці МНС застерігають, попереджають…

ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ  ДЛЯ  ЛИЖНИКІВ  ТА  СНОУБОРДИСТІВ

ЧОМУ  В  ХОЛОДНУ  ПОРУ  РОКУ  МИ  ХВОРІЄМО  БІЛЬШЕ?


