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11 лютого Закарпат-
ський ПАДІЮН приві-
тно зустрічав гостей. 
Численна глядацька ау-
диторія з нетерпінням 
чекала на винуватців 
дійства – учасників Все-
українського конкурсу 
„Учитель року – 2016”.

Учителі Закарпаття при-
множують надбання знаних 
педагогів краю власними 
здобутками. Сьогоднішні 
конкурсанти – це творчі, 
компетентні та креатив-

ні вчителі, які передають 
всі свої знання та вміння 
школярам, навчають до-
лати труднощі на шляху 
до перемоги та виховують 
справжніх патріотів Укра-
їни. 

Пройшовши конкурсні 
випробування, провівши 
урок у новому класі та зро-
бивши самоаналіз, педа-
гоги очікували на рішення 
фахового журі, яке визна-
чить переможців.

Урочистості розпочали-
ся неймовірною концерт-
ною програмою таланови-
тих вихованців ПАДІЮНу, 
які своїм невимушеним та 
щирим виконанням пере-
несли глядачів у чарівний 
світ мистецтва.

До присутніх звернулася 
директор департаменту 
освіти та науки Закарпат-
ської ОДА Ганна Сопкова, 
яка наголосила, що на ви-

конання Указу Президента 
України, Всеукраїнський 
конкурс „Учитель року” 
проводиться з 1995 року 
з метою виявлення і під-
тримання творчої праці 
вчителів, підвищення їхньої 
професійної майстерності 
та популяризації педагогіч-
них здобутків. Ганна Іванів-
на розповіла, що наш край 
може гордитися молоддю, 
яку навчає і виховує така 
потужна армія досвідче-
них та творчих педагогів. 

Освітяни Закарпаття – одні 
з кращих на Всеукраїн-
ських змаганнях педагогів 
України. Про це свідчать 
результати участі вчителів 
на Всеукраїнському кон-
курсі „Учитель року”, де, 
упродовж десяти років зма-
гань, п’ятеро найкращих 
педагогів Закарпатської 
області здобули перемогу 
найвищого рівня. Закарпат-
тя – це благодатний край, 
де розквітають нові педа-
гогічні таланти. Побажала 
вчителям нових перемог 
та звершень уже на рівні 
держави.

Олександр Петік, за-
ступник голови – керів-
ник апарату Закарпатської 
облдержадміністрації, при-
вітав поважне педагогічне 
товариство і розповів, що 
вчитель здобуває шану в 
суспільстві завдяки своїм 
учням. Завдячуючи моло-

дим, енергійним педаго-
гам учительські настанови 
та знання знаходять нові 
влиття, віяння, які творять 
нову українську генерацію. 
Побажав усім творчості та 
наснаги.

Голова журі з номінації 
„Англійська мова” Леся 
Рогач, доцент кафедри 
англійської філології фа-
культету іноземної філо-
логії ДВНЗ „Ужгородський 
національний універси-
тет”, кандидат філологіч-

них наук, наголосила, що 
сьогодні англійська мова 
займає вагоме місце в 
житті людини. Знання ан-
глійської мови – це можли-
вість навчатися у престиж-
них вишах, успішний шлях 
до кар’єрного зростання, 
можливість подорожува-
ти країнами світу вільно 
спілкуючись. Сьогоднішні 
переможці довели на прак-
тиці своє неперевершене 
знання та вміння вільно 
спілкуватися англійською. 
У номінації „Англійська 
мова” переможцем стала 
Віолетта Македон, учитель 
англійської мови Берегів-
ської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів № 5 
з поглибленим вивченням 
англійської мови Берегів-
ської міської ради Закар-
патської області; лауреа-
том, який здобув ІІ місце 
– Оксана Мельниченко, 

учитель англійської мови 
багатопрофільного ліцею 
„Інтелект” – загальноос-
вітня школа І – ІІІ ступенів 
№ 11 Ужгородської міської 
ради Закарпатської облас-
ті; лауреатом, який здобув 
ІІІ місце – Світлана Турчин, 
учитель англійської мови 
Хустської спеціалізованої 
школи І – ІІІ ступенів № 3 
Хустської міської ради За-
карпатської області. 

До привітань конкурсан-
тів у номінації „Англійська 

мова” приєдналася Тетяна 
Бутурлакіна, голова комісії 
Громадської ради при За-
карпатській ОДА з питань 
освіти, науки, культури та 
розвитку духовності, яка 
побажала справжнім фа-
хівцям творчих успіхів та 
позитивних емоцій. Учас-
ників привітала Світлана 
Малетич, директор Львів-
ської філії „Дінтернал Кни-
га”, регіональний представ-
ник міжнародних іспитів з 
англійської мови „Pearson 
Test of English”, директор 
центру тестування PTE у 
Львові, офіційний спонсор 
конкурсу, яка наголосила, 
що у Конкурсі немає пере-
можених. Вона подарува-
ла учасникам англомовні 
словники, які стануть у на-
годі у їхній нелегкій роботі 
на освітянській ниві.

(Продовження
на стор. 2)

У лютому до Закарпатського інституту після-
дипломної педагогічної освіти для участі у 
роботі Міжнародного круглого столу „Духо-

вне самовизначення та самозбереження людини в 
часи випробувань” завітали словацький українець 
Левко Довгович, людина своєрідного, непересічного 
таланту та унікального життєвого шляху, разом із 
дружиною Оленою, яка є вірною супутницею та по-
мічницею в роботі. 

Директор Закарпатського ІППО Тетяна Палько 
розповіла про творчі здобутки науково-педагогічних 
працівників закладу. Тетяна Василівна окреслила 
шляхи розвитку освітньої установи в системі після-
дипломної педагогічної освіти в Україні та її шлях 
до євроінтеграції, наголосила на тісній співпраці з 
українською діаспорою Словаччини.

Левко Довгович розповів про книгу спогадів „Хро-
ніка життя політичного в’язня №2А 424”, яка вийшла 
2013 року у Пряшеві українською та словацькою 
мовами та стала знаковою подією у житті знаного 
словацького українця. Цю книгу охрестили найви-
значнішим твором української мемуарної літератури 
Словаччини. У виданні розповідається про родовід, 
дитинство автора в роки війни, жахливі умови пере-
бування у в'язницях і таборах Радянського Союзу. 
Усі матеріали, спогади доповнено документами та 
світлинами.

Час не стоїть на місці. Сьогодні ми вшановуємо 
пам'ять Героїв Небесної Сотні, які, не задуму-
ючись, віддали своє життя за незалежність 

рідної країни та мирне небо. Події дворічної давності 
залишили у серцях тисячі українців невиліковну рану 
і нестерпний біль. 

У лютому на базі Закарпатського інституту після-
дипломної педагогічної освіти відбулася зустріч, де 
спогадами про події на Майдані поділився один з 
організаторів Революції Гідності на Закарпатті Юрій 
Світлик. Учасники зустрічі – заступники директорів 
шкіл з виховної роботи, слухачі курсів підвищення 
кваліфікації, почули розповідь нашого земляка, ак-
тивного громадського та політичного діяча.

Юрій Світлик наголосив, що революційні події пе-
ревернули спосіб мислення, життя, змінили не лише 
Україну, а й виважене і спокійне життя Європи. Усе 
суспільство у вічному боргу перед Героями. Кров, яка 
пролилася на Майдані, навчила нашу націю цінувати 
суверенітет та незалежність. Перемогу здобуто ціною 
сотні людських життів. „Вони дивляться сьогодні на 
нас із небес, а ми повинні продовжити їхню справу і 
довести її до кінця” – наголосив Юрій Світлик. 

Організатор революції розповів і про свою роботу 
під час буремних подій, згадав інших побратимів-
краян, наголосивши, що лише злагоджені, рішучі та 
спільні дії учасників допомогли вистояти та пере-
могти. 

ГЕРОЇ ЖИТИМУТЬ ВІЧНО…

ЗУСТРІЧ ІЗ ЛЮДИНОЮ, 
ЯКА ЛЮБИТЬ УКРАЇНУ ПОНАД УСЕ

НАГОРОДЖЕНО  КРАЩИХ  УЧИТЕЛІВ  ЗАКАРПАТТЯ



(Продовження. Початок на стор. 1)

Переможців у номінації „Захист 
Вітчизни” оголосив Юрій Процюк, голова 
журі, учитель „Захисту Вітчизни” Бог-
данської загальноосвітньої школи І – ІІІ 
ступенів Рахівської районної ради За-
карпатської області, старший учитель, 
який підкреслив, що реалії в нашій країні 
впливають на життя не лише дорослих, 
але і дітей. Сьогодні робиться значний 
акцент на військово-патріотичному 

вихованні учнів, а вивчення предмета 
„Захист Вітчизни” – це крок до вихо-
вання гідних молодих громадян нашої 
держави. 

У номінації „Захист Вітчизни”: пере-
можець – Василь Король, учитель пред-
мета „Захист Вітчизни” загальноосвіт-
ньої школи І – ІІІ ступенів с. Порошково 
Перечинського району Закарпатської 
області; лауреат, який здобув ІІ міс-
це – Геннадій Шмігельський, учитель 
предмета „Захист Вітчизни” навчально-
виховного комплексу „Ужгородський 
економічний ліцей, ЗОШ І – ІІ ступенів” 
Ужгородської міської ради Закарпат-
ської області; лауреат, який здобув ІІІ 
місце – Михайло Дячук, учитель пред-
мета „Захист Вітчизни” Стримбівської 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 
Рахівської районної ради Закарпатської 
області.

Іван Мандрик, голова журі у номіна-
ції „Історія”, завідувач кафедри нової і 
новітньої історії та історіографії історич-
ного факультету ДВНЗ „Ужгородський 
національний університет”, доктор істо-
ричних наук, наголосив, що конкурсанти 
показали не лише фахову майстерність, 
але й готовність формувати в Україні 
нового, адекватного вимогам часу, 
розуміння суспільної відповідальності 
історика. 

Іван Олександрович оголосив резуль-
тати випробувань у номінації „Історія”: 
переможець – Михайло Чечур, учитель 
історії Мукачівського ліцею Мукачівської 
міської ради Закарпатської області; ла-
уреат, який здобув ІІ місце – Єлізавета 
Міньо, учитель історії Вилоцької загаль-

ноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 
Виноградівської районної ради Закар-
патської області; лауреат, який здобув 
ІІІ місце – Тетяна Чебан, учитель історії 
Ужгородської загальноосвітньої школи 
І – ІІІ ступенів №7 Ужгородської міської 
ради Закарпатської області.

Василь Петечук, голова журі у номі-
нації „Математика”, заступник директо-
ра з навчально-методичної роботи та 
моніторингу якості освіти Закарпатсько-
го інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат фізико-математичних 
наук, доцент, розповів, що знання та 
розуміння математики змінюють мис-
лення, дозволяють глибше поринути у 
зміни, що відбуваються у сучасному сус-
пільстві, зрозуміти їхні причини. Василь 
Михайлович окреслив, що конкурсанти 
– це фахівці, які навчають учнів розуміти 
та любити математику, яка знадобиться 
як для майбутньої їхньої діяльності, так 
і для подальшого життя у суспільстві.

Переможцем у номінації „Мате-
матика” стала Тетяна Варга, учитель 
математики Новодавидківської загаль-
ноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Мука-
чівської районної ради Закарпатської 
області; лауреат, який здобув ІІ місце 
– Ольга Пилипчук, учитель математики 
Мукачівської загальноосвітньої школи 
І – ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка 
Мукачівської міської ради Закарпатської 
області; лауреат, який здобув ІІІ місце 
– Ольга Мицо, учитель математики 
Воловецької загальноосвітньої школи 
І – ІІІ ступенів Воловецької районної 
ради Закарпатської області.

Дипломи переможців, лауреатів, 
учасників, грошові нагороди та посвід-
чення про проходження курсів підви-
щення кваліфікації вручала директор 
департаменту освіти і науки Ганна 
Сопкова.

Завершилися урочистості унікальним 
виконанням композиції „Заспіваймо піс-
ню про Україну” вихованцями ПАДІЮНу. 

Свято знань, краси, музики та твор-
чості залишиться у пам’яті громадськос-
ті краю надовго.
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КОНКУРСИ

НАГОРОДЖЕНО  КРАЩИХ  УЧИТЕЛІВ 
ЗАКАРПАТТЯ

На базі Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти про-
ходив четвертий етап ХVІ Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра 
Яцика серед учнів загальноосвітніх та 
вищих навчальних закладів.

Захід урочисто відкрили заступник 

директора з науково-дослідної роботи 
та міжнародної діяльності В.М. Петечук, 
представник Ліги українських мецена-
тів, канд.пед.наук, доцент, письменник 
П.М. Ходанич, О.С. Довганич, 
заступник начальника управлін-
ня – начальник відділу вищої, 
професійно-технічної освіти та 
науки департаменту освіти та на-
уки Закарпатської ОДА, завідувач 
кабінету методики викладання 
суспільно-гуманітарних та етико-
естетичних дисциплін, канд.пед.
наук Т.Д. Гнаткович та наголосили, 
що Конкурс допомагає втілювати 
мрію Петра Яцика про національну 
еліту, утвердження українського 

слова, духу, прагнення до 
свободи та єдності в Україні. 

У загальнонаціональному 
етапі Конкурсу взяли участь 
19 учнів загальноосвітніх на-
вчальних закладів та 5 сту-
дентів ВНЗ, яких урочисто 
нагородили почесними грамо-
тами та бібліотечками сучасної 
української літератури від імені 
Ліги українських меценатів та 
департаменту освіти та науки 
Закарпатської ОДА. 

Талановита учнівська мо-
лодь представляла всі райони 

Закарпатського краю. Конкурс проходив у 
дружній атмосфері, де кожен із учасників 
на практиці зумів показати свою майстер-
ність, творчість та вміння, викласти свої 
думки на папері, передавши всю красу та 
велич слова Тараса.

Відрадно, що активну участь у Кон-
курсі бере молодь – студенти вищих 
навчальних закладів Закарпаття, які вже 
обрали майбутню професію.

13 лютого 2016 року в Закарпатському 
інституті післядипломної педагогічної 
освіти відбувся ІV, завершальний, етап 
VІ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської мо-
лоді імені Т. Шевченка. У конкурсі взяли 
участь 12 учнів 7–11 класів загально-
освітніх навчальних закладів області, а 
також 7 студентів ВНЗ І–ІІ та ІІІ–ІV рівнів 

акредитації.  
У ч а с н и к і в  к о н к ур с у  п р и в і та в 

М.М. Басараб, заступник директора з нау-
ково-дослідної та міжнародної діяльності, 
кандидат історичних наук, який зазначив, 
що мова як виразник народу у 
всі часи потребує підтримки її 
носіїв. Відрадно, що молодь 
в Україні любить рідну мову, 
активно бере участь у різних 
мовних конкурсах. Він звернув 
увагу на благородну мету захо-
ду – піднесення престижу рід-
ної мови серед підростаючого 
покоління, виховання пошани 
до неї як до державної.

Вітаючи учасників, завідувач 
кабінету методики викладання 
суспільно-гуманітарних та ху-

дожньо-естетичних дисциплін, 
кандидат педагогічних наук 
Т.Д. Гнаткович наголосила, що 
бути учасником цього конкурсу 
– значить не тільки опанувати 
граматичні правила, а й знати і 
любити історію українського на-
роду, його мову, традиції, форму-
вати у собі громадянина України. 

Голова журі, завідувач ка-
федри педагогіки та психології 
інституту, кандидат педагогічних 
наук, доцент Л.П. Ходанич наго-
лосила, що участь у конкурсі – це 
вияв поваги до рідного кореня, 

родини, народу. Ті, хто сьогодні змагають-
ся, не тільки обрали рідне Слово – Слово 
обрало їх, а це відповідально. 

Присутня на відкритті А.Ю. Лукач, за-
відувач обласного методичного центру 
при департаменті освіти і науки Закар-
патської ОДА, побажала учасникам кон-

курсу творчих успіхів і щасливої життєвої 
дороги.

Переможців третього етапу нагоро-
джено грамотами та бібліотечкою з творів 
українських письменників.

ЗМАГАЛИСЯ  ПОЦІНОВУВАЧІ  УКРАЇНСЬКОГО  СЛОВА

ЗВУЧИТЬ  УКРАЇНСЬКЕ  СЛОВО... 



Вже за півроку існування команді 
GoGlobal вдалося залучити до 
співпраці низку партнерів, серед 

яких – Президент України, Міністерство 
освіти, Міністерство закордонних справ, 
Посольство Сполучених Штатів Америки 
в Україні, Британська Рада в Україні та 
інші.

16 листопада 2015 року Президент 
підписав Указ „Про оголошення 2016 
року Роком англійської мови в Україні”. 
Чи не вперше Указ Президента був 
розроблений за участі громадськості, 
зокрема команди GoGlobal. Це той ви-
падок, коли ідея запустила мейнстрім 
державного рівня” – відзначив засновник 
ініціативи Мустафа Найем.

18 листопада 2015 року GoGlobal 
оголосила про запуск національної 
програми вивчення та популяризації 
іноземних мов Україна speaking, метою 
якої є популяризація вивчення англій-
ської мови. Указом Президент відкрив 
низку можливостей та інструментів для 
реалізації програми Україна speaking, 
серед яких:

• сприяння поширенню англомовного 
контенту в кінотеатрах та на телеба-
ченні;

• запровадження англійської мови у 
системі державної служби;

• запуск регіональних програм з по-
пуляризації вивчення англійської мови.

РЕЗУЛЬТАТИ:
Адміністрація Президента з жовтня 

2015 року на керівні посади почала 
приймати виключно фахівців зі знанням 
англійської мови. Для співробітників, які 
вже працюють на керівних посадах, ця 
норма починає діяти з 1 січня 2017 року. 
Відповідне розпорядження було підпи-
сане Главою Адміністрації Президента 
України Борисом Ложкіним. Слідом за 
Адміністрацією Президента проект під-
тримали Верховна Рада, Національний 
Банк України та Міністерство аграрної 
політики та продовольства України.

У кінотеатрах України з’явились філь-
ми мовою оригіналу. У рамках кампанії 
Україна Speaking запущено у широкий 
прокат прем’єрні фільми мовою оригіна-
лу. 26 листопада відбулися перші сеанси 
англійською мовою фільму „Франкенш-

тейн” у мережі кінотеатрів Мультиплекс, 
яка першою підтримала проект. Загалом 
до кінця 2015 року покази фільмів мовою 
оригіналу пройшли у Києві, Дніпропе-
тровську, Херсоні та Житомирі. 

Стартував проект „Учителі англійської 
мови – агенти змін”. У конкурсі, що три-
вав з 18 листопада до 15 грудня 2015 
року, взяли участь понад 600 учителів. 
У результаті буде відібрано 170 кращих, 
які пройдуть спеціальну підготовку як 
тренери, та передаватимуть знання ко-

легам. Протягом 2016 року перекваліфі-
кацію та спеціальну підготовку пройдуть 
майже 4000 вчителів англійської мови 
у семи областях України та місті Києві. 
“Вчителі англійської мови – агенти змін” 
є спільним проектом ініціативи GoGlobal, 
Британської Ради в Україні та реалізу-
ється за сприяння Міністерства освіти і 
науки України і Фонду Петра Порошенка.

22 грудня 2015 року видано розпоря-
дження голови Закарпатської обласної 
державної адміністрації №503 „Про об-
ласний план заходів з реалізації Указу 
Президента”.

Наші плани на 2016
2015 рік був лише початком для націо-

нальної програми вивчення та популя-
ризації іноземних мов Україна speaking. 

У 2016 стартує всеукраїнська со-
ціально інформаційна кампанія, метою 
якої є актуалізація й популяризація 
теми вивчення англійської мови. Ролики 
на телебаченні та в мережі Інтернет, 
зовнішня реклама та інша соціальна 
реклама порушуватиме проблему зна-
ння англійської у нашому суспільстві. У 
рамках кампанії Україна speaking буде 
запущено інформаційний ресурс, що 

акумулюватиме корисну інформацію для 
тих, хто вивчає, вдосконалює або планує 
вивчати мови, а також дані про онлайн та 
офлайн можливості вивчення іноземних 
мов. Разом із тим команда GoGlobal у 
партнерстві з найпотужнішими навчаль-
ними платформами у 2016 році планує 
запустити низку онлайн-курсів із вивчен-
ня іноземних мов та забезпечити вільний 
доступ громадян до вивчення мов.

Забезпечення доступу до вивчення та 
практикування англійської мови – одне 

із завдань на 2016 рік. 
Для цього на місцях у навчальних за-

кладах усіх рівнів пропонуємо:
• створювати спікінг-клуби з цікавими 

людьми, людьми що досягли успіху за-
вдяки знанню іноземних мов у різних 
сферах життя – бізнесі, науці, політиці; 

• забезпечити розширення гуртків із 
вивчення мови та літніх мовних таборів.

2016 рік стане роком англомовних 
волонтерів в Україні. Досвід Грузії пока-
зує, що залучення мовних волонтерів є 
надзвичайно ефективним у процесі ви-
вчення іноземних мов, зокрема молоддю 
(Залучення волонтерів Корпусу Миру 
США в Україні).

Пропонуємо активізувати ведення ан-
гломовної версії офіційних веб-сайтів як 
органів державної влади так і навчаль-
них закладів (із залученням старшоклас-
ників та вчителів англійської мови).

Заохочуємо до залучення до соці-
ального проекту Закарпаття speaking, 
метою якого є переклад меню ресто-
ранів, кав’ярень, оголошень у лікарнях, 
магазинах на англійську мову (із за-
лученням старшокласників та вчителів 
англійської мови).

ДПА
На сайті МОН України у рубриці 

„Рік англійської мови” розміщено всю 
необхідну інформацію щодо викладан-
ня англійської мови та іноземних мов в 
Україні (на сайті ЗІППО – у рубриці „Рік 
англійської мови”).

На часі актуальною є інформація про 
новий формат ДПА з іноземних мов та 
функціонування літніх мовних таборів у 
2016 році. Новинкою цього навчального 
року є обов’язкова здача ДПА з іно-
земної мови та новий формат іспиту за 
зразком ЗНО.

Учні (вихованці) навчальних закладів 
системи загальної середньої освіти, які 
у поточному навчальному році отрима-
ли сертифікат (диплом) міжнародного 
мовного іспиту з іноземної мови рівня 
В-1 для загальноосвітніх навчальних 
закладів та рівня В-2 для спеціалізова-
них шкіл з поглибленим вивченням іно-
земних мов, звільняються від атестації 
з цих предметів. Результати зазначених 
іспитів зараховуються як результати 
атестації. Перелік міжнародних мовних 
іспитів щороку визначається Міністер-
ством освіти і науки України. У додаток 
до атестата з цих предметів виставля-
ється оцінка за атестацію – 12 балів.

На сайті МОН, та на сайті ЗІППО 
розміщено зразки збірників завдань 
для ДПА з англійської мови, які у мето-
дологічній та організаційній складовій є 
однаковими для усіх іноземних мов (за 
винятком мовної частини). Завдання з ні-
мецької та французької мов буде додано 
найближчим часом. За підтримки інозем-
них представництв у рамках співпраці 
з МОН буде забезпечено надходження 
збірників орієнтовних завдань для ДПА 
з іноземних мов до кожного навчального 
закладу у травні поточного року. 

Мовні табори
Питанням літніх мовних таборів опіку-

ється Адміністрація Президента України. 
Відтак на сайті МОН планується ство-
рення карти України, де буде вказано усі 
пункти, у яких планується функціонуван-
ня літніх мовних таборів, із зазначенням 
контактних даних відповідальної особи, 
що у свою чергу сприятиме пошуку во-
лонтерів (як носіїв мови, так і студентів 
вишів) для такої роботи.
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В Указі Президента України № 641/2015 „Про 
оголошення 2016 року роком англійської 
мови в Україні” зазначається про необхід-

ність запровадження поетапної сертифікації вчи-
телів іноземних мов загальноосвітніх навчальних 
закладів з метою визначення згідно з Загально-
європейськими рекомендаціями з мовної освіти 
рівня володіння ними відповідною мовою та дифе-
ренціації оплати праці залежно від фахового рівня 
володіння мовою. На виконання Указу Президента 
відтепер учителі англійської мови Закарпатської 
області протягом регулярних курсів підвищення 
кваліфікації в інституті післядипломної педаго-
гічної освіти мають змогу скласти пробний тест 
на володіння сучасними методиками викладання 
від Університету Кембридж. 12 лютого 2016 року 
перша група вчителів вже отримала досвід напи-
сання пробного Cambridge TKT (Teaching Knowledge 
Test). Через три тижні кожний викладач отримає 

на свою електронну адресу результати пробного 
тесту, який перевірятиметься екзаменаторами 
Cambridge ESOL та оцінюватиметься у відповід-
ності до встановлених правил Cambridge ESOL.

В Ужгороді почав діяти Кембриджський підготовчий 
тестовий центр. Це означає, що закарпатцям не по-
трібно буде їхати до Львова або Києва, щоб скласти 
мовний екзамен міжнародного зразка на підтвердження 
рівня володіння англійською мовою.

Це можна буде зробити в Ужгороді в Мовній школі 
ЛІК, яка проводить міжнародні мовні екзамени вже з 
березня цього року, а також підготовчі курси та пробні 
тести від Університету Кембридж. На відміну від про-
бного тесту, так званого „mock exam”, коли бажаючі 
скласти мовний екзамен виконують тестові завдання 
з матеріалів попередніх іспитів, відтворюючи реальні 
умови іспиту, пробний тест у форматі pretest проводить-
ся Кембриджським університетом, що означає, що не 
тільки формат, але й процедура справжнього екзамену 
відповідають Кембриджським стандартам якості й кон-
фіденційності, а результати перевіряються в Кембриджі.

Уперше реальний професійний іспит для вчителів 
англійської мови Cambridge TKT, за результатами якого 
викладачі отримають справжній сертифікат Cambridge 
ESOL, відбудеться 9-го квітня й надалі проходитиме 
регулярно щоквартально. А випробувати свої сили на 
наступному пробному TKT можна буде 10-го березня 
також в Інституті післядипломної педагогічної освіти.

Ось враження вчителів, які складали перший про-
бний тест Cambridge ТКТ.

„Цей тест цікавий і корисний. Я думаю, що варто 
скласти реальний ТКТ” (Анастасія Соколова).

„Мені сподобався тест – цікавий і корисний. Я зрозу-
міла, над чим мені потрібно працювати, щоб покращити 
свою викладацьку роботу” (Марина Левкулич).

„Я дуже рекомендую вчителям спробувати цей тест. 
Він дійсно вартий ваших зусиль, щоб перевірити влас-
ний рівень професійної компетентності. Бути вчителем 
– це важка щоденна праця. Тож ми повинні щоразу 
покращувати свої методичні навички й відшліфовувати 
вже звичні навчальні інструменти задля ефективності 
уроку” (Любов Анталовська).

„Це чудовий досвід написання професійного тек-
сту. Важливо зосереджено працювати над кожним 
завданням та вкластися в часові межі. Хвилююся 
про результат, але щаслива, що це зробила” (Калина 
Крічфалушій).

„Тест дуже цікавий, але й складний, якщо без під-
готовки. Це гарна можливість перевірити логічне мис-
лення та знання методики викладання. Я рекомендую 
пройти підготовчі курси заздалегідь (Любов Немеш).

„Мені було цікаво спробувати свої сили в написанні 
тесту, який став для мене цікавою можливістю дізна-
тися, над чим варто працювати” (Катерина Косо).

Мар’яна Тріфан, 
методист кабінету

методики викладання
суспільно-гуманітарних та

художньо-естетичних дисциплін ЗІППО

РЕАЛІЗАЦІЯ  ПРОГРАМИ  УКРАЇНА  SPEAKING 
У  ЗАКАРПАТТІ

2015 року в Україні вперше за період незалежності актуалізувалася 
тема володіння населенням іноземними мовами. 

Чималу роль у цьому відіграла поява громадської організації GoGlobal, 
яка поставила собі за мету забезпечити обмін ідеями й підвищити 
рівень співпраці між Україною та світом, а також переорієнтацію ін-
формаційного простору на англійську мову в усіх сферах діяльності

КЕМБРИДЖСЬКИЙ  ПІДГОТОВЧИЙ  ТЕСТОВИЙ  ЦЕНТР 
ВІДТЕПЕР  В  УЖГОРОДІ
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ВІСТІ З РАЙОНІВ

Обласний круглий стіл „Формуван-
ня духовного світу особистості 
в умовах глобальних викликів”, 

який проходив у Закарпатському інсти-
туті післядипломної педагогічної освіти, 
був присвячений 80-річчю від дня наро-
дження відомого педагога вищої школи, 
доктора педагогічних наук, професора, 
заслуженого працівника освіти України, 
члена Національної Спілки письменників 
України, лауреата Всеукраїнської премії 
ім. Лесі Українки, фундатора школи есте-
тичного виховання в Закарпатті Степана 
Ілліча Жупанина.

Ініціатором та організатором цього 
дійства виступила кафедра суспільно-
гуманітарної та етико-естетичної освіти 
ЗІППО. До роботи Обласного круглого 
столу зголосилися 53 учасники.

На обговорення присутніх доц. Марія 

Романівна Баяновська, завідувач кафе-
дри суспільно-гуманітарної та етико-ес-
тетичної освіти ЗІППО, канд. пед. наук, 
доктор філософії, член-кореспондент 
Міжнародної академії богословських 
наук, член Національної Ліги українських 
композиторів запропонувала концепцію 
формування духовного світу особистості 
в умовах глобальних викликів. Музичною 
ілюстрацією до виступу стала пісня „Ви-
ростає вишенька” (сл. С. Жупанина, муз. 
М. Баяновської) у виконанні вчителів 
музичного мистецтва Закарпатської об-
ласті під диригуванням Марії Дмитрівни 
Жабляк (методиста кабінету координа-
ційно-методичної діяльності ЗІППО), що 
створило родинну атмосферу. 

Духовно витонченою Степанові Іллічу 
Жупанину прозвучала з уст Галини Васи-
лівни Гордійчук, учителя музичного мис-
тецтва, учителя-методиста Новоселиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. Новоселицької сільської 
ради Тячівського району Закарпатської 
області, авторська присвята, котра своїм 
поетичним змістом зворушила присутніх 
до сліз.

Донька науковця, професора, фун-
датора школи естетичного виховання 
на Закарпатті – Мирослава Степанівна 
Копинець (Жупанин), артистка хору За-
карпатської обласної філармонії, була 
окрасою круглого столу. Вона поділила-
ся з присутніми думками і враженнями 
про своє дитинство, міркуваннями про 
формування духовного світу молодшого 
школяра засобами поетично-пісенної 
творчості Степана Жупанина та Терезії 
Жупанин, виконала їхні пісні „Чабанова 
сестричка”, „Черевички нові маєм” та 
інші.

З любов’ю, тривогою і болем у серці 
слухали учасники круглого столу виступ 
Миколи Івановича Зимомрі, професора 
кафедри германських мов і перекла-
дознавства Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана 
Франка, професора, доктора філоло-
гічних наук, літературознавця, критика, 
перекладача, педагога вищої школи, 

відмінника освіти України, академіка 
АН вищої школи України, члена На-
ціональної спілки журналістів України, 
члена Національної спілки письменників 
України, лауреата Міжнародних літера-
турних премій ім. І. Кошелівця та Б. Леп-

кого про „Образ рідного краю в поезіях 
С.І. Жупанина”. Доповідач розповів про 
його багаторічну творчу співпрацю у ца-
рині художнього слова з С.І. Жупанином. 
Академік пов’язав свій виступ із сучас-
ним екологічним станом душі та природи 
рідного краю в загальноукраїнському 
вимірі, а Ольга Миколаївна Свида, 
директор-розпорядник Заслуженого За-
карпатського народного хору під акомпа-
немент виконала пісню „Журавлик” (сл. 
С. Жупанина, муз. В. Кобаля).

Про творчість Степана Жупанина у 
контексті дитячої літератури Закарпаття 
другої половини ХХ і початку ХХІ століття 
розповів Петро Михайлович Ходанич, до-
цент кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти ЗІППО, доцент, 
канд. пед. наук, член Національної спілки 
письменників України.

Як відомо, фундаментом у формуван-
ні духовного світу особистості завжди 
була і залишається мораль, особливо 
сьогодні, в умовах глобальних викликів 
– руйнації природи, духовності й людини. 
Цій важливій темі присвятив свій виступ 
Юрій Васильович Шип, письменник, 
член Національної Спілки письменни-
ків України, лауреат двох крайових (ім. 
Ф. Потушняка (тричі), ім. Героя України 
о. А.Волошина) та трьох Всеукраїнських 
(ім. Л. Глібова, Зореслава, та І. Сварни-
ка), нагороджений урядовою медаллю 
„За відвагу на пожежі”, і медаллю Націо-
нальної Спілки письменників України „За 
вагомий внесок у розвиток української 
літератури”, а також медаллю Препо- 
добного Нестора Літописця „За осо-
бистий внесок у розвиток духовності”. 
Автор виступу, котрий тонко, зсередини 
відчуває сутність людського буття, зо-
середив увагу присутніх на проблемі 
„Морально-етичної сили і краси літера-
турного слова С.І. Жупанина”. Юрій Ва-
сильович прочитав свої вірші, присвячені 
С.І. Жупанину, в яких є і такі зворушливі 
глибокозмістовні рядки:

Час пливе і пролітає,
Наче той птах не проминає,

У мудрих книжках.
Ніжний, лагідний, ласкавий,
Як до матері син,
Добротою величавий
Степан Жупанин.
Іван Михайлович Сенько, доцент 

кафедри російської літератури ДВНЗ 
„УжНУ”, доцент, канд. філол. наук, 
дослідник літературознавства, фоль-
клористики, краєзнавства у своєму ви-
ступі „Внесок С.І. Жупанина у розвиток 
краєзнавства” зазначив, що на початку 
90-х років ХХ століття – у період від-
родження і розбудови української дер-
жавності, група закарпатських науковців 
– С.І. Жупанин, П.І. Халус, І.М. Сенько, 
М.Р. Баяновська розробили програми з 
розвитку краєзнавства та народознав-
ства. Іван Михайлович зробив акцент 
на літературному краєзнавстві, зокре-
ма крізь призму аналітики спадщини 
О. Духновича й О. Маркуша – великих 
синів Сріберної Землі. 

Цікавим і змістовним був виступ Івана 
Васильовича Хланти, заслуженого ді-
яча мистецтв України, канд. філ. наук, 
доктора мистецтвознавства, академіка 
Академії наук вищої освіти України. До-
повідач висвітлив проблему ролі фоль-
клору у формуванні поетичного таланту 
С.І. Жупанина. 

Цю тему поглибила молода, талано-

вита Катерина Олегівна Семенченко – 
завідувач відділу народної творчості та 
аматорського мистецтва Закарпатського 
обласного організаційно-методичного 
центру культури, котра захопила ауди-
торію драматичними елементами поста-
новки з учнівською молоддю віршованих 
творів С.І. Жупанина.

У своєму виступі Валентина Степа-
нівна Зелінка, викладач вищої категорії, 
викладач-методист Ужгородської ДМШ 
№ 1 ім. П.І. Чайковського розкрила 
на прикладі діяльності фольклорного 
ансамблю „Гуцулочка” Ужгородської се-
редньої школи № 6 феномен етнічного 
у творчості С.І. Жупанина.

Член Національної Спілки народ-
ного мистецтва Марія Василівна Ку-
пар розповіла присутнім про творчу 
співпрацю Степана Ілліча Жупанина 
з Вікторією Йосипівною Габрон та про 
ілюстрування нею їхньої запланованої 
пісенної збірки (13 ілюстрацій). Марія 

Василівна окремі з них продемонстру-
вала. Як приклад:„Вічарський вогник” 
Світ-дивосвіт. 

Питання впливу естетичного вихован-
ня на формування духовного світу осо-
бистості в закладах культури і мистецтв 
висвітлила ст. викладач Ужгородського 
коледжу культури і мистецтв, викладач-
методист Тетяна Василівна Батрина. Її 
колега – Оксана Василівна Шип, голова 
циклової комісії видовищно-театралізо-
ваних заходів Ужгородського коледжу 
культури і мистецтв провела з присут-
німи тренінг із застосування контактної 
методики у формуванні духовного світу 
особистості.

Психологічних аспектів творчості 
С.І. Жупанина торкнувся Степан Михай-
лович Ердик, психолог Руськокомарів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської райдер-
жадміністрації, котрий наголосив на тому, 
що діти сприймають поетично-пісенну 
творчість С.І. Жупанина з легкістю і ра-
дістю, тому що вона розмаїта художньою 
образністю.

Емоційну насолоду учасникам кругло-
го столу подарував дівочий вокальний 
ансамбль „Едельвейс” Ужгородської 
спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 з по-
глибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської 
області, який виконав під керівництвом 
Віктора Степановича Колодія, учителя-
методиста музичного мистецтва цієї шко-
ли пісні „Співаночка” (сл. С.І. Жупанина, 
муз. М. Керецмана), „Едельвейси” (сл. 
С.І. Жупанина, муз. К. Шутенка), „Три 
смерічки” (сл. С.І.Жупанина, муз. А.Кос-
Анатольського).

Усе зібрання співало ці пісні разом з 
ансамблем. А загалом, у залі панувала 
благодатна аура, доброзичливе спілку-
вання.

Із заключним словом до учасників 
форуму звернулася його модератор – 
доц. Марія Баяновська, котра у підсумку 
зачитала резолюцію Обласного круглого 
столу. 

Марія Баяновська, 
завідувач кафедри

суспільно-гуманітарної та
етико-естетичної освіти ЗІППО

ДВА  КРИЛА  ДУХОВНОГО  ПАТРІОТИЗМУ

У перших місяцях цього року в Закарпатському інституті післядиплом-
ної педагогічної освіти відбулися дві неординарні події – Обласний круглий 
стіл „Формування духовного світу особистості в умовах глобальних 
викликів” та Міжнародний круглий стіл „Духовне самовизначення та 
самозбереження людини в часи випробувань”. Тут органічно переплелися 
життєві і творчі долі двох непересічних українців – науковців та митців 
– Степана Жупанина, уродженця м. Іршави Закарпатської області, та 
нашого земляка Левка Довговича, уродженця Сріберної Землі, котрий 
мешкає сьогодні в м.Кошиці (Словацька Республіка)
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ДОСВІД КОЖНОГО — НАДБАННЯ ВСІХ

Мета. Узагальнити та систематизувати знання 
учнів про Україну, народні символи, знання Консти-
туції; виховувати любов до рідної країни, почуття 
патріотизму.

Обладнання. Журнал із зображенням герба, 
прапора, запис Гімну, вишиті рушники, серветки, 
калинові кетяги, виставка книжок про Україну, ви-

ставка дитячих малюнків до теми, плакати. 
Ведуча.
Ми раді вас вітати у нашій світлиці
І дарувати хліб із золота-пшениці,
Щоб хліб святий був на столі,
Щасливі були люди в місті й селі.
Серця в нас сповнені любов'ю, миром,
Бажаєм, щоб зустріч була щирою.
Вчитель. Сьогодні ми з вами у нашій світлиці по-

ведемо мову про найдорожче серцю кожної людини. 
Нехай тему нашої розмови вам підкажуть рядки ві-
рша Ліни Костенко.

Ведучий.
Буває часом сліпну від краси,
Спиняюся, не тямлю, що за диво – 
Оці степи, це небо, ці ліси – 
Усе так гарно, чисто, незрадливо.
Усе як є – дорога, явори,
Усе моє – все зветься – Україна.
 
(Пісня „Рідна Україна”) 
 
1-й учень.
Україно моя, Україно! 
Доля в тебе була не проста 
Та для мене ти у світі єдина, 
Матір рідна, пречиста й свята! 
2-й учень.
Хоч життя – не стежина у полі, 
І буває нелегко в путі. 
Ми з тобою пов'язуєм долі, 
До кінця будем разом в житті. 
3-учень.
Мій край чудовий – Україна,
Тут народились ти і я. 
Тут над ставком верба й калина, 
Чарівна пісня солов'я. 
4-учень.
Багато держав є, людей і мов різних,
Та кожному мила одна лиш, єдина
Найкраща з усіх, то є рідна країна,
Мені ж наймиліша – моя Україна. 
 
Ведучий. Україна – це наш рідний край, наша 

дорога і мила Вітчизна, земля, де ми народилися, по-
бачили і пізнали світ, почули колискову пісню, рідну 
мову – це найдорожча у світі Батьківщина. 

Учениця.
У всьому світі кожен зна:
Є батьківщина лиш одна.
І в нас вона одна-єдина – 
Це наша славна Україна.
Про Україну, рідний край
Ти завжди, завжди пам'ятай. 
Учениця.
Українка я маленька,
Україна – моя ненька.
В неї щира я дитина,

Добра, люба та єдина.
Вірна я дочка народу,
Бо козацького я роду;
Щиро я свій край кохаю,
Роду іншого не знаю.
Так я завжди буду жити,
Рідний край буду любити.
Українцям помагати, 
Україна – моя мати! 
 
Ведуча. З давніх-давен український народ сла-

вився не тільки працелюбністю, а і своїм талантом. 
Могли і пісню веселу чи сумну заспівати, і танець 
завзятий станцювати, і на народних інструментах 
зіграти.

Сторінка перша СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ
Ведучий. Коли ми говоримо про нашу державу 

Україну, ми не можемо не згадати про нашу столи-
цю – Київ.

Учениця.
КИЇВ

Київ – місто історичне, 
Йому вже багато літ!
А воно красиве, вічне, 
Серед зелені і квіт.
З нього почалась держава 
У прадавні ще часи, 
В ньому наша міць і слава, 
В ньому предків голоси!
Київ – серце України, 

І найкраще місто в світі. 
Хоч пройшов усякі зміни, – 
Гарний все – в зимі, чи в літі.
Там церкви золотобанні, 
А в них дзвони сріблом куті. 
Як задзвонять на світанні, 
То на всю країну чути. 
Гомін міста, шепіт тополиний, 
Світлий простір, сині небеса. 
Київ наш – це серце України, 
України гордість і краса.
На каштанах цвіт їх довгожданний 
Розкрива, засвічує весна. 
Київ – це оспівані каштани 
І нових кварталів білизна.
Молодій, красуйся променисто, 
Височій, зростай під небеса, 
Києве – чудове наше місто, 
України гордість і краса! 
 
(Прослуховування „Знову цвітуть каштани”)

Сторінка друга ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ
Ведуча. Кожна держава світу має свій герб, 

прапор та гімн. Це символи держави. У Конституції 
України у ст. 20 говориться: „Державними символами 
України є Державний Прапор України, Державний 
Герб України і Державний Гімн України». Символ – 
грецьке слово, означає „знак”.

Що таке гімн?
(Звучить Гімн України)

Учениця. Гімн – це найголовніша пісня країни. 
Для Гімну України написані слова, які виражають 
найсердечніші думки і прагнення нашого народу. 
Їхній автор – український поет Павло Чубинський. 
До тексту підібрана ніжна й одночасно горда мелодія 
Михайла Вербицького. Всі найбільші свята україн-
ського народу проходять з урочистим виконанням 
нашого прекрасного Гімну.

Гімн
Слова палкі, мелодія врочиста, 
Державний Гімн ми знаємо усі. 
Для кожного села, містечка, міста – 
Це клич один з мільйонів голосів. 
Це наша клятва, заповідь священна, 
Хай чують всі – і друзі, й вороги, 
Що Україна вічна, незнищенна, 
Від неї ясне світло навкруги.
   (Н. Поклад)

Учень. Український Прапор. Синь українського 

неба і золото неозорих пшеничних ланів переніс 
наш народ на свій прапор. Кольори ці мають ще й 
інше значення „мир” і „багатство”, бо народ наш є 
мирнимі працелюбним. Працею в поті чола здобував 
він славу рідній землі. Коли ж злі вороги порушували 
спокій народу-трударя, він ставав воїном. А синьо-
жовтий прапор кликав до бою, перемоги.

(Кліп „Прапор”)
Прапор

Прапор – це державний символ, 
Він є в кожної держави, 
Це для всіх – ознака сили. 
Це для всіх – ознака слави. 
Синьо-жовтий прапор маєм, 
Синє – небо, жовте – жито, 
Прапор свій оберігаєм, 
Він – святиня, знають діти. 
Прапор свій здіймаєм гордо, 
Ми з ним дужі і єдині, 
Ми навіки є народом: 
Українським в Україні.
   (Н. Поклад)
Учениця. Наш народ має Герб – тризуб. Це 

старовинний знак. Багато століть тому запровадив 
його в Україні київський князь Володимир Мономах. 
Княжий тризуб зображає старовинну зброю. Нею 
наші прадіди мужньо билися з численними ворогами, 
виборювали волю для свого народу. 

Герб
Наш Герб – тризуб, це воля, сила, 
Наш Герб – тризуб! Недоля нас косила, 
Та ми зросли, ми є, ми завжди будем, 
Добро і пісню несемо ми людям.

(Н. Поклад)
Сторінка третя „ОБЕРЕГИ УКРАЇНИ”

Ведучий. Народним символом українців є бать-
ківська хата і святий хліб, вишитий рушник і мате-
ринська пісня, верба і калина, і хрещатий барвінок, 
дивовижна писанка, і вірний своєму краю лелека. 
усі вони – наші давні і добрі обереги.

Учениця. Батьківська хата – наша берегиня і 
родинне вогнище.

РОДИННЕ ВОГНИЩЕ
Учень.
На світі білому єдине,
Як і дніпрова течія,
Домашнє вогнище родинне,
Оселя наша і сім'я. 
Учениця.
В щасливі і в тяжкі години
Куди б наш не стелився шлях – 
Не гасне вогнище родинне
В людських запалене серцях. 

БАТЬКО І МАТИ
Учениця.
Як мені вас не любити, 
Рідні батьку, нене? 
Ви ж мене годували 
І дбали про мене.
Учень.
Батько розуму навчає, 
мати приголубить, 
Ніхто мене так на світі, 
як вони, не любить. 
 
(Пісня „Родина”)

(Продовження на стор. 6)

У  МОЄМУ  СЕРЦІ — УКРАЇНА
(Національно-патріотичне виховання учнів 

1 – 4 класів)
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(Продовження. Початок на стор. 5)

Учениця. Гордістю кожної оселі був 
вишитий рушник. Від сивої давнини і 
до наших днів і у радості, і в горі руш-
ник був незмінною частиною нашого 
добробуту. Рушники висіли скрізь – на 
вікнах, на образах. Без рушника не 
обходилася жодна подія у людському 
житті. По всій Україні поширений зви-
чай перев’язувати рушниками сватів 
у разі згоди дівчини на одруження. А 
коли син вирушав у далеку дорогу, 
мати дарувала йому рушник, як оберіг 
від лиха і бажала, щоб рушником йому 
стелилася дорога в житті.

(Звучить „Пісня про рушник”)
Ведуча. За всіх часів і в усіх на-

родів було найбільшою святістю, коли 
лежав на столі хліб. Хліб був мірилом 
життя. Будь-яке свято не обходилося 
без паляниці. Народжувалася дитина 
– йшли з хлібом, справляли весілля чи 
будували хату – неодмінно приходили 
з хлібом, дорогих гостей зустрічали 
хлібом-сіллю. 

ПРО ХЛІБ
– Не кидайся хлібом, він святий! – 
В суворості ласкавій,
Бувало, каже дід старий 
Малечі кучерявій.
 – Не грайся хлібом, то ж бо гріх! – 
Іще до немовляти
Щаслива стримуючи сміх, 
Бувало, каже мати.
Бо красен труд, хоч рясен піт, 
Бо жита дух медовий, 
Життя несе у людський світ, 
І людські ріднить мови.
Хто зерно сіє золоте 
В землю палку невтомну, 
Той сам пшеницею зросте 
На полі вселюдському. 
 
Ведучий. Майже в усіх народів є 

улюблені рослини-символи. У канадців 
– клен, у росіян – берізка, а у нас – вер-
ба і калина. Правду каже прислів’я: „Без 
верби та калини нема України”. 

Калина – це символ рідної землі, 
отчого краю, батьківської хати. Кали-
нонька – це образ мами, батька, ро-
дини, цілого роду нашого прекрасного 
краю. Про калину складено багато пі-
сень, віршів, легенд. Послухайте одну 
з них.

 
Учень.
Є багато країн на Землі,
В них – озера, річки і долини...
Є країни великі й малі,

Та найкраща завжди –
Батьківщина.

Є багато квіток запашних, 
Кожна квітка красу свою має,
Та гарніше завжди поміж них
Ті, що квітнуть у рідному краю. 

Учениця.
Ось калина над рікою
Віти стелить по воді.
Хто це щедрою рукою
їй намистечко надів?
Червонясте, променисте – 
Розцвітає, мов вогні.
Дай хоч трошечки намиста,
Калинонько, і мені. 

 
(Танець „Калинонька”)

Сторінка четверта 
„МОВА НАША КАЛИНОВА”

Ведуча. Наступну сторінку нашого 
уроку-свята ми присвячуємо нашій 
мелодійній, солов’їній, неповторній 
українській мові.

УКРАЇНСЬКА МОВА
Учень.
Ми є діти українські, 
Хлопці та дівчата. 
Рідний край наш – Україна, 
Рідна мова – українська. 
Учениця.
Мова кожного народу 
Неповторна і своя, 
В ній гримлять громи в негоду, 
В тиші – трелі солов’я.
Учень.
Вивчайте мову українську. 
Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну. 
Прекрасну, милу і чудову, 
Як материнську пісню колискову.
Учениця.
Любіть нашу рідну мову,
Беріть до зброї рідне слово.
Ні! Не забули ще слов’яни
Шевченка заклик полум’яний!
Бо вона ж така багата,

українська мова!
Неповторна і крилата, і така чудова.
Учень.
І цвіте у ній кохання, 
Рушники з квітками, 
Мрії наші і бажання, 
Верби над ставками. 
Учениця.
Найрідніше, сокровенне, 
Найдорожче в світі. 
І святкове, і буденне, 
В ній – батьки і діти.
Учень.
Не цурайтесь мови, люди,
Не цурайтесь роду.

Як зачахне рідне слово – 
Не буде народу. 
 
(Пісня „Рідна мова”)
Гумореска П. Глазового „Кухлик”
Дід приїхав із села, 
Ходить по столиці, 
Має гроші – не мина 
Жодної крамниці. 
Попросив він: – 
Покажіть Кухлик той, що зкраю. 
Продавщиця: – 
Што? Чево? Я нє понімаю.
 – Люба, кухлик покажіть. 
Той, що збоку смужка.
 – Да какой же кухлик здєсь, 

Если ето кружка? 
Дід у руки кухлик взяв 
І насупив брови.
 – На Вкраїні живете 
Й не знаєте мови... 
Продавщиця теж була
Гостра та бідова.
 – У меня єсть свой язик. 
Ні к чему мнє мова. 
І сказав їй мудрий дід:
 – Цим пишатися не слід, 
Бо якраз така біда 
В моєї корови: 
Має, бідна, язика 
І не знає мови.
 

Сторінка п’ята 
„ГОЛОВНИЙ ЗАКОН 

УКРАЇНИ – КОНСТИТУЦІЯ”

У державі все повинно бути затвер-
джено, повинен існувати закон, за яким 
вона існує. Такий закон називається 
Конституцією. Існує він і у нашій суве-
ренній державі. Конституція (основний 
Закон України) була прийнята 28 черв-
ня 1996 року – цей день став святковим 
у нашому календарі.

Ми всі, дорослі і маленькі, – грома-
дяни України. А всі громадяни мають 
рівні права й обов’язки. А які права 
мають громадяни в Україні? (Право 
на працю; на безкоштовне навчання у 
школі і вишах; право на відпочинок; на 
свободу слова; недоторканність; право 
на житло і т. ін.).

А які обов’язки мають люди? Люди 
повинні наполегливо трудитися, щоб 
Україна була процвітаючою держа-
вою. Кожен громадянин зобов’язаний 
захищати свою Вітчизну. Діти повинні 
старанно вчитися, щоб у майбутньо-
му здобути професію і працювати на 
благо України. Діти повинні любити 
свою Батьківщину, бути її патріотами. 
А ще діти повинні привчатися до різної 
праці, допомагати батькам. Обов’язок 
кожного – неухильно дотримуватися 
Конституції України, не порушувати 
права і свободи, честь і гідність інших 
людей.

Не зобидь ні старця, ні дитини,
Поділись останнім сухарем.
Тільки раз ми на землі живем – 
У могилу не бери провину.
Зло нічого не дає, крім зла,
Вмій прощати, як прощає мати.
За добро добром спіши воздати – 
Мудрість завше доброю була.
Витри піт солоний із чола.
І трудись, забувши про утому,
Бо людина – ціниться по тому,
Чи вона зробила, що могла,
Скільки сил у неї вистачало,
Щоб на світі щастя більше стало.
 
Люблю тебе, Вітчизно, мила Україно, 
Бо щастя жити ти мені дала, 
Для мене ти одна: і рідна, і єдина, 
Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла.
Я твій громадянин,

я прагну підростати, 
Тягнусь пагінчиком до сонця і тепла, 
Моя свята і рідна Україно-мати, 
Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла!
Я щиро так люблю усе навколо мене, 
Усе що є й було багато сотень літ... 
Люблю чарівний ліс і житечко зе-

лене, 
Увесь казковий неповторний світ!
Усе мені тут рідне: і поля, й дже-

рельця, 
Я міцно на своїй землі стою. 
Тепло своїх долонь, і розуму, і серця, 
Я Україні милій віддаю.
Вже скінчилося свято 

І прощатись пора. 
Ми бажаємо Вітчизні 
Щастя, миру і добра.
Хліб-сіль на рушнику ми вам несем, 
Любов свою несем безмірну. 
Ми гостей добрих любим над усе! 
Як любим рідну Україну!
Гості наші дорогенькі, 
Добра вам бажаєм, 
І за звичаєм вкраїнським 
Хлібом пригощаєм.
Гей, Україно, 
Рідная ненька!
Грянемо пісню, 
Та й веселеньку.
Грає веселка 
Стокольорова. 
Будьмо веселі, 
Будьмо здорові! 
 
(Виконується пісня „Хай радіють 

усі”)

Красивий, щедрий рідний край
І мова наша – солов’їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься Україна.

Іванна Хіміч,
учитель початкових класів 

Яношівської ЗОШ І – ІІІ ступенів 
Берегівського району

ДОСВІД КОЖНОГО — НАДБАННЯ ВСІХ
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Мета: ознайомити дітей з професіями, повто-
рити відомості про професії батьків, визначити 
роль кожної професії в житті людини. Розвивати в 
учнів мовленнєві здібності, культуру мовлення, до-
питливість, словниковий запас, спостережливість. 
Виховувати цікавість до отримання нових знань, 
любов до праці, повагу та бережливе ставлення 
до праці людей.

Обладнання: ілюстрації, дошка (мультимедій-
на), плакати.

Прилади, матеріали: кольорові олівці, ємність 
для води, глина (червона або біла).

„Праця людину годує, а лінь марнує”,
„Бджілка мала, а й та працює”.

Прислів’я

ХІД ЗАНЯТТЯ
1. Організаційний момент. Вітання. Повідо-

млення теми, мети заняття
Психолог: Сьогодні ми поговоримо про різні 

професії, в тому числі про професії ваших батьків. 
Уявімо собі таку картину: ні на виробництві, ні в 
школі ніхто нічого не робить. 

Наприклад, не працює електрик… Що б сталося?
Учні: Немає світла, у квартирі темно, не пра-

цюють телевізори, холодильники, магнітофони, 
праски.

Психолог: Не вийшов на роботу пекар…
Учні: Усі залишилися без хліба, булочок, пи-

ріжків.
Психолог: Вирішив відпочити кочегар…
Учні: Холодно в школі, вдома, в дитячому садку, 

в лікарні.
Психолог: Життя – це праця і бережливість.
 
Як тільки вийдеш за поріг,
Лишивши рідний клас,
Чимало сонячних доріг
Тобі укаже час –
Яку завгодно вибирай,
Професій безліч в нас.
 
2. Актуалізація опорних знань та чуттєвого 

досвіду учнів
2.1. Вправа „Відгадай професію” 
Психолог: Зараз ви навчаєтеся в школі. На-

вчання – теж праця, і праця не проста. Швидко про-
летять шкільні роки. Ви подорослішаєте і постане 
питання „КИМ БУТИ?” 

І тому я хочу запропонувати вам погратися у гру 
„Відгадай професію”. 

На дошці (екрані) є ілюстрації різних професій. 
Вам потрібно відгадати, про яку саме професію 
йдеться.

(Картка-ілюстрація. Професія будівельника. 
Загадка)

 

Батько в мене працьовитий, 
Він новий будує дім.
Коли виросту, то сяду 
В кран підйомний поруч з ним. 
 
(Картка-ілюстрація. Професія куха-

ря. Загадка)
 
Дітвору він добре знає, 
Її щедро пригощає,
Бо уміє готувати,
Ще й уміє подавати:
На обід і на вечерю
Борщ, котлети і печеню,
А хто любить солоденьке –
Тому тортика й варення,
Тістечка й киселику,
Пряника й крученика –
Усього він наготує,
Всіх з любов’ю почастує. (Кухар)
 
Професія кухаря дуже відповідаль-

на. Він знає всі тонкощі приготування їжі. А всі ми 
любимо смачненько попоїсти.

(Картка-ілюстрація. Професія водія. Загадка)
 
Співають рейки пісеньку
На вулиці моїй, 
Веде трамвай повнісінький
Знайомий наш водій. 
І весело по вулиці
З дружками я біжу,

Водій вусатий хмуриться, 
А я йому кажу: 
– Будь ласка, на хвилинку
Затримайте зупинку. 
Нам треба в перший клас,
Не залишайте нас! 

Яких транспортних засобів є водії?
 
(Картка-ілюстрація. Професія швачки. Загадка)
 
Сім раз відмір, а раз відріж!
І, щоб костюм пошить по зросту,
Потрібно мірку зняти просто,
Що ж за професія моя?

Усі ми любимо гарно одягатися. Плаття, блузки, 
костюми, штани, сорочки – все 
це і багато інших речей – робота 
швачки.

Професія швачки дуже відпо-
відальна і цікава. А яку фантазію 
вона має! Адже кожна одежина 
повинна бути особливою і гарною: 
на всі наші смаки.

 
Для Марічки, для Оленки
Шию платтячка гарненькі,
Шию я штанці для Гриця,
Для бабусі – рукавиці,
А для мами і для тата –
По костюмові до свята.
 
(Картка-ілюстрація. Професія 

лікаря. Загадка)
 
А хто ж лікує всі хвороби? 
Виписує нам різні ліки?
Біль головний може зняти.
Знає, як раду хворобам дати.

(Картка-ілюстрація.
Професія вчителя. Загадка)

 
Він нам, як мама, дорогий,
Він хоче нас навчити.
Любити край чудовий свій
Це мудрий наш…(Учитель) 

2.2. Хвилинка-веселинка. Вправа „Плутанина”
Психолог: Я пропоную вам послухати розповідь 

про хлопчика Вітю, та попрошу вас допомогти йому 
розібратися в речах, які він наплутав.

„Геть усе, усе на світі переплутав хлопчик Вітя. 
Каже: „Діти вчаться в полі, а комбайн працює в 
школі. Всіх людей стрижуть в лікарні, а лікують в 
перукарні. Ми книжки берем в аптеці. Ліки – у бі-
бліотеці” . От який Вітько дивак! Ти ж бо знаєш – це 
не так! Діти, звісно, вчаться в... (школі), а комбайн 
працює в... (полі), Ми лікуємось в... (лікарні), а стри-
жемося в... (перукарні), Ліки беремо в... (аптеці), а 
книжки – в... (бібліотеці)”.

2.3. Вправа „Кому що потрібне?”
Психолог: Наступним нашим завданням буде: 

добрати до зображення людей різних професій 
відповідні предмети їхньої праці та розфарбувати 
у відповідний колір.

Наприклад:
• фонендоскоп, шприц, бинт – жовтим кольором 

(лікар);
• каструля, половник, ніж – зелений (кухар);
• гребінець, ножиці, бігуді, фен, туалетна вода 

– синій (перукар);
• ножиці, голка, нитки, сантиметр, швейна ма-

шинка – червоний (кравець).

2.4. Творче завдання „Дари професій” 
Психолог: Для наступного завдання необхідно 

об’єднатися в групи по чотири учасники та виліпити 
з глини якомога більше предметів, характерних для 
даної професії, а потім презентувати свої вироби. 
Розповісти, що потрібно для роботи людині такої 
професії або, що вона виготовляє чи створює.

Наприклад:
Художник – фарби, палітра, пензлики – пише 

картини. 
Пекар – фартух, мука, дріжджі, піч – випікає хліб.
Квітникар (флорист) – лопата, кашпо, горщик 

– квіти. 

3. Підсумки заняття
Психолог: Сьогодні ви дізналися багато нового 

про різні професії. 
- Які зі згаданих професій обрали ваші батьки? 

(Діти розповідають).
Доповнення психолога про професії батьків ді-

тей.
Психолог: І ким би ви не мріяли стати, яку б про-

фесію собі не обрали, кожен повинен добре знати 
свою справу, робити її чесно, вміло.

Іванна Фешко, 
практичний психолог НВК „Гармонія”  

Ужгородської міської ради

НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ПСИХОЛОГУ

ЗНАЙОМИМОСЯ
З

ПРОФЕСІЯМИ
(Конспект заняття

для учнів 1 класу)
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Згідно з планом прове-
дення всеукраїнських та 
міжнародних масових за-
ходів з учнівською та сту-
дентською молоддю на 
2016 рік Міністерства осві-
ти і науки України, Україн-
ський державний центр ту-
ризму і краєзнавства учнів-
ської молоді, Комунальний 
заклад „Харківська обласна 
станція юних туристів” 
Харківської обласної ради 
сумісно з філософським 
факультетом Харківського 
національного університе-
ту імені В.Н. Каразіна 20-22 
січня 2016 року провели Х 
Всеукраїнську філософ-
ську історико-краєзнавчу 
конференцію учнівської 
молоді  „Пізнай себе, свій 
рід, свій нарід”. У конфе-
ренції брали участь близь-
ко 300 юних краєзнавців з 
Дніпропетровської, Доне-
цької, Закарпатської, Запо-
різької, Івано-Франківської, 
Луганської, Миколаївської, 
Полтавської, Рівненської, 
Сумської, Хмельницької, 
Черкаської, Чернівецької 
областей, а також усіх ра-
йонів Харкова та області. 

Урочисте відкриття конфе-
ренції відбулося 20 січня у 
Харківському національному 
університеті імені В.Н. Кара-
зіна. Юних краєзнавців приві-
тали В.В. Ігнатьєв, заступник 
директора департаменту на-
уки і освіти Харківської облас-
ної державної адміністрації, 
Н.В. Савченко, директор 
Українського державного цен-
тру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді Міністер-
ства освіти і науки України, 
Д.Г. Омельченко, заступник ди-

ректора Українського держав-
ного центру туризму і краєзнав-
ства учнівської молоді Мініс-
терства освіти і науки України,  
І.В. Карпенко, декан філософ-
ського факультету Харківсько-
го національного університету 
імені В.Н. Каразіна, професор, 
доктор філософських наук, 

М.М. Красиков, директор Хар-
ківської філії Українського 
етнологічного центру ІМФЕ ім. 
М. Рильського НАНУ, кандидат 
філологічних наук.

Під час конференції працю-
вали секції „В пошуках сенсу 
життя”, „Духовні скарби мого 
краю”, „Етнографічні особли-
вості рідного краю”, „Глобальні 
проблеми сучасності”, „Життя, 
творчість, філософські по-
гляди Г.С. Сковороди”, „Сенс 
життя у поглядах сучасної 
молоді”. Юні краєзнавці пред-
ставили ґрунтовні доповіді з 
різних питань краєзнавства та 

філософії.
Закарпатську область пред-

ставляли вихованці Закар-
патського центру туризму, 
краєзнавства, екскурсій та 
спорту учнівської молоді – Кос-
тянтин Гресь, учень 9-Б класу 
Ужгородської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 3 з по- 

глибленим вивченням англій-
ської мови, Ірина Пайдак, уче-
ниця 9-Б класу Ужгородської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 12, Олександр 
Бетлянин, студент ІІІ курсу 
Ужгородського торговель-
но-економічного інституту 
Київського національного 
торговельно-економічного 
університету та вихованка 
гуртка „Історичне краєзнав-
ство” Мукачівського центру 
позашкільної освіти, учениця 
10 класу Мукачівського на-
вчально-виховного комплексу 
„Загальноосвітня школа І сту-

пеня – гімназія” Ангеліна-Юлія 
Жупан. Делегацію посилили 
колишні вихованці Закарпат-
ського центру туризму – сту-
денти Харківського юридично-
го університету Віктор Андрей-
кович та Владислав Пишка. 
Керівник делегації – керівник 
гуртків Закарпатського центру 
туризму Ольга Дорчинець. У 
суддівстві конференції брав 
участь Дмитро Свирид – заві-
дувач туристсько-краєзнавчого 
відділу центру туризму.

21 січня учасники конфе-
ренції ознайомилися з голо-
вними історико-культурними 
пам’ятками міста. Відвідали 
музей археології ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, музей історії 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, об-
ласний організаційно-мето-
дичний центр культури та 
мистецтв. Усіх учасників кон-
ференції нагороджено грамо-
тами Комунального закладу 
„Харківська обласна станція 
юних туристів”, збірниками тез. 

Кращі доповіді з кожної 
секції відзначені грамотами 
філософського факультету 
Харківського національного 
університету імені В.Н. Кара-
зіна. Із закарпатців нагороди 
отримали Олександр Бетля-
нин, Віктор Андрейкович та 
Ангеліна-Юлія Жупан. Керівни-
ків делегацій нагороджено гра-
мотами Комунального закладу 
„Харківська обласна станція 
юних туристів”, слобожанськи-
ми сувенірами. 

Під час закриття конферен-
ції учасники висловили поба-
жання зустрітися у 2017 році на 
ХІ Всеукраїнській філософській 
історико-краєзнавчій конфе-
ренції учнівської молоді „Пізнай 
себе, свій рід, свій нарід”.
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Фахівці МНС застерігають, попереджають…

ПІЗНАЙ СЕБЕ, СВІЙ РІД, СВІЙ НАРІД

В Україні з усієї кількості елек-
троенергії, що споживається 
населенням, до 30% припадає 

на освітлювальні прилади. При цьому 
можна економити до 80% струму, який 
витрачається на освітлення, якщо взяти 
на озброєння наступні поради.

Енергозберіга-
ючі лампочки

Замініть лам-
почки розжарю-
вання на енер-
гозбер і гаюч і , 
адже:

-  звичайна 
лампочка роз-
жарювання пе-
ретворює в світ-
ло тільки 5-10% 
е л е к т р и ч н о ї 
енергії (решта ж перетворюється в 
тепло);

- енергозберігаючі лампочки в 5 разів 
ефективніші. Одна енергозберігаюча 
лампочка в 20 W продукує освітлення 
як звичайна лампочка в 100 W (таким 
чином, споживання струму зменшуєть-
ся на 80%).

Увага! У кожній енергозберігаючій 
лампочці міститься від 3-150 міліграмів 
ртуті. Навіть мізерні її дози можуть ви-
кликати гострі фізичні розлади.

Освітлення місцеве
Для окремих функціональних зон 

частіше використовуйте місцеве освіт-
лення, а саме: бра, торшери, настільні 
лампи.Це дозволить суттєво економити 
струм, а при читанні книги, чи роботі за 
комп’ютером, посприяє збереженню 
вашого зору.

Сонце
Максимально використовуйте по-

тенціал природ-
ного (сонячного 
світла). Уникайте 
ситуації, коли в 
сонячний день ві-
кна закриті гарди-
нами, а увімкнене 
електричне світло.

Часові реле та 
сенсори руху
Застосовуйте 

для вмикання-ви-
микання освітлення сенсори руху та 
часові реле (наприклад, на подвір’ї чи 
на сходовій клітці багатоквартирного 
будинку).

Не забувайте!
Найпростіший спосіб збереження 

електроенергії – виходячи з приміщення 
не забудьте вимкнути світло.

І.Й. Павко,
навчально-методичний центр

ЦЗ та БЖД
Закарпатської області

ЕКОЛОГІЯ  ОСВІТЛЕННЯ

За в д я к и 
співпраці з 

краєм Височи-
на Чеської Рес-
публіки у шко-
лах Закарпаття 
зростає інтер-
ес до вивчення 
чеської мови. 

Ц ь о г о  н а -
вчального року 
чеську мову як 

другу іноземну вивчають у трьох шко-
лах: Ужгородській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№3, Мукачівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 6 та Свалявській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1 імені Т.Г.Масарика. З наступного 
навчального року цей процес буде здій-
снюватися ще в кількох школах краю. 

Міністерством освіти і науки України 
затверджено програму вивчення чесь-
кої мови на основі підручників, що ви-
даються в Чеській Республіці. У зв’язку 
з цим чеські партнери допомагають 
придбати підручники чеської мови для 
шкіл, в яких здійснюється викладання 
чеської мови як другої іноземної. 

Відбулася передача комплекту під-
ручників чеської мови для учнів 5 і 6 
класів Свалявської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1 імені Т.Г. Масарика.

За матеріалами
прес-служби

Закарпатської облради

Партнери  з  Височини 
співпрацюють  із  Закарпаттям


