Підготували: директор Іщенко О.Т.
заступники директора Станко О.С., Калинич Н.В.

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат
з поглибленим вивченням окремих предметів
Закарпатської обласної ради
„У ювілейному колі друзів”
50-річчю рідної школи присвячується
Звучать фанфари, в залі випускники всіх років, гості, запрошені, на
сцені – 2 учні-призери олімпіад і МАН, у їх виконанні звучить ода школі.
Завершує виступ учнів на сцені Бундаш Кароліна власною поезією.
Ода школі
П'ятдесят!
Яка знаменна дата!
Зорепадом лине срібний Час.
Рідна ШКОЛО! ПІД акорди свята
Ти сьогодні зустрічаєш нас.
П'ятдесят! ВКЛОНЯЄТЬСЯ минуле
Всім, хто тобою жив, тебе любив.
Півстоліття ГІДНО промайнуло,
Загляда майбутнє в об'єктив.
П'ятдесят! Цеглинка до цеглинки –
Так тебе творили сотні рук.
Ти ростила з кожної зернинки
Дивовижну ниву всіх наук!

П'ятдесят створила натюрмортів
Ніжна осінь в тебе на чолі.
І щороку тисячі офортів
Креслять кращі в світі вчителі.
П'ятдесят! Історія і слава,

Перемоги й успіхи твої!
І тебе так гордо й величаво
Школо, рідною золем.
П'ятдесят... Як мало, як багато...
Віддзвеніли мудрістю роки.
Тебе вічно будуть пам'ятати
Золоті твої випускники!
У серцях не згаснеш ти ніколи
Мов святий коштовний діамант.
Процвітай же, рідна наша школо,
Бо тобі сьогодні - П'ЯТДЕСЯТ!
На сцену виходить ведучий.
Ведучий
Доброго дня, любі друзі! Шановні гості та господарі свята!
Урочистості, з нагоди славетного ювілею Ужгородської загальноосвітньої
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих
предметів Закарпатської обласної ради розпочали учні - призери олімпіад,
конкурсів і турнірів 2010 року, учні, свою поетичну творчість присвятили
піввіковому ювілею рідної альма-матері.
Народження школи за всіх часів, за всіх державних устроїв було подією
неординарною. Сьогодні нам 50! Вік, який передбачає й зобов’язує
оглянутися до витоків, згадати прожите, оцінити теперішнє, для того, щоб
впевнено, без сумніву, зробити крок у майбутнє.
Тож спочатку декілька слів про іменинницю.
Ім’я – Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради.
Дата народження – грудень 1960 року.
Місце проживання – місто Ужгород.
Батьки – адміністрація школи, хресні батьки – управління освіти і
науки Закарпатської обласної ради.
Сімейний стан – мати-героїня. Діти – усі хлопчики та дівчатка, які
навчалися, навчаються і будуть навчатися в ній.
Близькі родичі –Міністерство освіти і науки України, Академія Наук
України, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. Девіз
нашої ювілярки: “Талановиті діти – надія школи, держави, нації”.
Ось і познайомились з іменинницею. А тепер – перші привітання на її
честь.

І ми запрошуємо господиню цього свята, директора навчального
закладу - Іщенко Олену Тимофіївну.
Говорить директор школи.
Олена Тимофіївна
- Добрий вечір шановні гості!
Сьогодні ми зібралися на незвичайний урочистий вечір, який
присвячений 50-річчю рідної школи.
Ми раді сьогодні вітати в цій залі всіх вчителів, які працювали в нашій
школі. Випускників, починаючи з 1965 року і до сьогодні. Спасибі, що ви не
забуваєте свою школу, прийшли, щоб зустрітися з шкільними друзями,
учителями. Сьогодні присутні в залі вчителі, які зустрічали вас багатьох,
коли ви вперше переступили поріг рідної школи, а також ті, хто 10 років вів
вас по країні знань.
Ми дякуємо також, всім почесним гостям, які прийшли до нас сьогодні
на ювілей. Готуючись до зустрічі з вами, ми прагнули, щоб в цей вечір
передати всім вам все, що маємо в серці: любов, вірність, тепло своєї душі.

Сьогодні у нас на святі присутні: (представлення гостей, їм слово)
1. Обл.. адміністрація
2. Упр. освіти
3. Облрада: Бібен Іван Іванович – керуючий справами Закарпатської
обласної ради
Ужгородська школа-інтернат №2
Ведучий:
Школа наша стоїть на землі вища і святіша від усіх богинь. Стоїть на
вершині тисячоліть і молиться за своїх дітей, за свій народ, якому жити і
творити щастя на цій Землі. А все починалося так. Саме в цьому, далекому
1957 році в західній, утопаючій в зелені і квітах частині Ужгорода, було
розпочато будівництво школи-інтернату № 2. Роботи велись досить високими
темпами і вже в листопаді 1960 року були закінчені. За доброю радянською
традицією, участь у завершенні будівництва брали вчителі, діти та їхні
батьки. Перший дзвоник пролунав в новій школі з початком 2-ї чверті 1960
року. Ця дата і є датою нашого народження. На початку свого існування вона
була задумана, як школа для сиріт та напівсиріт, а також для дітей, які
залишилися без батьківського піклування, які були на повному державному

забезпеченні. Школа була розрахована на 450 місць, а заяв бажаючих
навчатися в ній було подано понад 1500.
На 3-му році навчання був організований математичний спеціальний
набір, випуск якого у 1965-1966 н.р. засвідчив, що 25 учнів тільки одного 10-Б
класу успішно склали вступні іспити до Ужгородського державного
університету та інших ВУЗів країни. Відтак, школа почала називатись
Ужгородська школа-інтернат з поглибленим вивченням математики. Першим
директором був Кошеля Михайло Васильович (історик), який пропрацював
на вказаній посаді з 1960 по 1965 роки. Його наступниками були Лавер В.І.,
а з 1970 по 1986 рік – нині покійний Ігнат Іван Іванович.
Олена Тимофіївна:
З перших років педагогічний кістяк склали такі вчителі, як Левчак
Таїсія Григорівна, Лошак Олекса Олексійович, Бедзик Олександра
Михайлівна, Мондич Ольга Степанівна, Малаховська Діна Олександрівна,
Макар Іван Іванович, Дору Іван Іванович, Пекар Іван Іванович, Степчук
Галина Степанівна, Кішко Олена Михайлівна, Фернега Терезія Федорівна,
Ткач Маргарита Михайлівна, Будзир Олександра Михайлівна, Богач Петро
Денисович, Медвідь Етела Федорівна, Сідей Терезія Василівна, Федаско
Микола Васильович, Левко Юрій Юрієвич, Коршунова Олександра Петрівна
та ряд інших досвідчених педагогів старшої генерації. Сьогодні ми раді вітати
педагогів-ветеранів освітянської ниви 60-х – 80-х років.
(Учні вручають квіти ветеранам педагогічної ниви)
До слова запрошується завуч Ужгородської школи-інтернату
№ 2 - Медвідь Етела Федорівна.
Олена Тимофіївна:
За школою було закріплено 5га землі. Завдяки праці учнівських
колективів і педагогів були побудовані спортивні площадки і нестандартне
спортивне обладнання. Завдячуючи їм були створені шкільні кабінети,
упорядковане і озеленене подвір'я. З перших днів навчання учні одержували
різносторонній розвиток: один раз в тиждень всі 450 учнів переглядали
кінофільми в кінотеатрі Ужгорода. В школі була створена рада з школярів,
що слідкувала за всім, діяли різні гуртки, випускалась стінгазета, на
шпальтах яких з’являлися гуморески, подібні тій, яку пропонуємо вашій
увазі, із спогадів вчительки математики Фернеги Терезії Федорівни.
Гумореска у виконанні учня 8-го класу Солопчука Ігоря.
Олена Тимофіївна:
Автор гуморески, колишній учень школи-інтернату №2, а нині кореспондент газети „Факти” – Ярослав Галас, учень вчительки математики

Фернеги Терезії Федорівни. Ярослав не зміг бути присутнім на нашому святі,
але передає всім найкращі вітання з ювілеєм.
Ведучий: серед випускників цього періоду більше 70 медалістів. Серед
них – доктори та кандидати наук висококваліфіковані спеціалісти у різних
галузях науки і техніки, відомі лікарі, педагоги, науковці, керівники різних
рангів.
Олена Тимофіївна:
Гордістю школи є її учні. У нашої ювілярки їх чимало. І серед них знані
в державі люди. Один із них – заступник міністра оборони України Куцин
Михайло Миколайович. Від його імені на сцену запрошуються
Закарпатський обласний військовий комісар, полковник Ферко Михайло
Андрійович, та заступник з виховної роботи обласного війському,
підполковник Марко Петро Михайлович.
Олена Тимофіївна:
Ми запрошуємо на сцену випускниць школи-інтернату №2, а нині
директора Закарпатського філіалу Київського славістичного університету
Несух Людмилу Михайлівну.
Ведучий:
Давно все те було… Але його не забудеш, не викинеш із життя. Нехай
сьогодні гордо височить наша школа. Вона по новому молода, повна сил. І
саме не на тій, колишній, що бачила все і пережила все, а на сьогоднішній,
спиняється око наших педагогів та випускників.
Славних – 50! Це:
– близько 1 мільйона уроків у цих стінах;
– близько 135 тисяч шкільних дзвінків;
– майже 4 500 випускників.
У 1987/88 навчальному році школа одержала статус обласної середньої
школи-інтернату з поглибленим вивченням математики та фізики.
Згідно з договором, укладеним між обласним управлінням освіти та
Ужгородським державним університетом, над школою взяла шефство
кафедра обчислювальної математики та теоретичної фізики. Вступникам
школи, які виявили бажання навчатися у вузах, зараховувалися бали
випускного іспиту з математики, який вони склали у школі. Сорок процентів
випускників школи стали студентами фізичного, математичного, хімічного та
інших факультетів УжДУ.
(Політехнічний ліцей)
Олена Тимофіївна:
У 1991 році на базі школи був створений Ужгородський політехнічний
ліцей-інтернат, у якому навчалися учні за трьома напрямами: хіміко-

біологічним, фізико-математичним, гуманітарним. Найбільшим досягненням
на той час ліцею було те, що склалася команда вчителів, серед яких відомі в
області педагоги: Ситар Іван Дмитрович, Староста Катерина Євгенівна,
Староста Володимир Іванович, Бутенко Лариса Миколаївна, Гребенюк
Михайло Кирилович, Ткач Мар’ян Володимирович, Петечук Василь
Михайлович; викладачів УжДУ: Швалагін Ірина Василівна., Кузка
Олександр Іванович, Кочіш, Мельник, Семйон, Семрад, Садляк Алла
Максимівна, та багатьох інших.
За короткий час адміністрацією, педагогами ліцею створено всі умови
для оволодіння основами наук.
Ліцей мав свою емблему та гімн.
В даному статусі наша школа пропрацювала до 2005 року.
Ініціатором створення ліцею був директор школи-інтернату з 1986 року,
людина яка прагнула змін, Огар Володимир Іванович, він і очолив
новостворений ліцей.
Ми запрошуємо на сцену директора Ужгородського політехнічного ліцеюінтернату Огара Володимира Івановича.
Олена Тимофіївна:
Вагомий внесок у розбудову освіти цього періоду привнесли педагогиноватори, серед яких і заслужений вчитель України – Гребенюк Михайло
Кирилович. (запрошує на сцену)
Олена Тимофіївна:
Багато сьогодні присутньо в цьому залі випускників політехнічного
ліцею-інтернату. До слова запрошується випускник ліцею, сьогодні кандидат
богословських наук, аспірант кафедри міжнародних відносин Закарпатського
державного університету Апшай Віталій Федорович.
Сучасна школа
Ведучий:
Наша школа. Їй – 50! Вона ще молода, повна сил. Це священна
домівка, а в ній велика наша родина, велика сім’я.
Олена Тимофіївна:
… Кожна історична епоха висуває свої вимоги до виховання та
навчання молоді. Тому ідея створення навчального закладу нового типу –
Ужгородської загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням
окремих предметів визріла у 2004 році при сприянні Управління освіти і
науки Закарпатської обласної державної адміністрації. Ініціатором,
сподвижником такої ідеї був і залишається нині покійний директор школи,
заслужений працівник освіти Мателешка Омелян Іванович. В пам’ять про цю

людину, та директорів, яких немає сьогодні з нами, хвилиною мовчання
віддаймо шану добротворцям.
Ведучий:
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
входить до числа ста найкращих шкіл України і працює в складі навачальнонауково-виховного комплексу з Ужгородським національним університетом.
Головна мета навчального закладу – дати можливість обдарованій
молоді з усієї області здобути профільну освіту понад державний стандарт.
Обдаровані діти - один із пріоритетних напрямків у системі навчальновиховного процесу закладу.
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з
поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
входить до числа ста найкращих шкіл України і працює в складі навачальнонауково-виховного комплексу з Ужгородським національним університетом.
Головна мета навчального закладу – дати можливість обдарованій
молоді з усієї області здобути профільну освіту понад державний стандарт.
Обдаровані діти - один із пріоритетних напрямків у системі навчальновиховного процесу закладу.
Здійснюючи свою роботу у взаємодії із вищими навчальними закладами
краю педагогічний колектив ставить перед собою такі основні напрямки та
завдання: Забезпечити належну підготовку учнів, які виявляють інтерес до
наукової діяльності; Створення умов та залучення учнів до участі в науководослідницькій роботі, опанування навичками роботи з сучасними джерелами
та сучасними технічними засобами навчання; Орієнтація учнів на майбутню
професію.

Олена Тимофіївна:
Сучасна школа як соціально-педагогічна система покликана
забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які відповідали б цим
цілям розвитку особистості та сучасним вимогам суспільства. Педагогічний
колектив навчального закладу нараховує 68 педагогів:
учителів вищої категорії – 31 педагог;
І категорії – 13 педагогів;
ІІ категорії та спеціалістів – 17 педагогів
учителів-матодистів – 14;
старших учителів - 5 педагогів.

Педагоги школи відзначені високими нагородами: грамотами
Міністерства освіти і науки України – 7, значком Сухомлинського – 1 педагог,
відмінники освіти України – 7 педагогів, в цьому році звання заслуженого
вчителя України отримав вчитель математики – Ситар Іван Дмитрович.
Розвитку обдарованих дітей сприяє багатопланова діяльність
навчального закладу, яка дозволяє учневі різносторонньо розкрити свій
творчий потенціал у різних сферах навчально-виховного процесу. Це,
насамперед, оптимальне навчальне навантаження; раціональне харчування;
дотримання правил особистої гігієни та норм співжиття; активний руховий
режим, систематичні заняття фізичною культурою; належно організоване
дозвілля. Але найбільшою гордістю були, є і завжди будуть талановиті діти надія школи, держави, нації. Отже, сьогоднішня школа – це школа творчих,
інтелектуально багатих дітей. Це школа з спортивними традиціями, у ній
успішно функціонує спортивний профіль навчання. Учні 8-х – 11-х класів
виборюють призові місці, найвищі нагороди з футболу та гандболу.
Ведучий:
З вітальним словом на сцену запрошуються директори обласної
дитячої юнацької спортивної школи олімпійського резерву Дьордь Вадим
Іванович і ________ Вікторія Федорівна.

Олена Тимофіївна:
Різноманітна географія вузів, які закінчили і у яких сьогодні
навчаються випускники Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої
школи-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів серед яких не
лише ВУЗи України а й далеко за її межами.
До слова запрошується випускниця 2008 року, студентка ІІ курсу
відділення
журналістики
Львівського
національного
університету
ім. І.Франка Полончак Вероніка і мама учениці 11 класу Бундаш Кароліни,
поезіями яких ми відкрили сьогоднішнє свято.
Ведучий:
Нам – 50! За 50 років діяльності зроблено, вирішено, пережито чимало.
Але завжди наріжним каменем у роботі педагогічного колективу школи були,
є і будуть – високий професіоналізм, об’єктивність і порядність, простота і
доступність, увага та делікатність до дітей. Саме ці якості формували в учнів
всіх поколінь нашої школи почуття шляхетності, колективізму, спрямовували
та спонукали до нових вершин в царині освіти, оплачувалися перемогами на
Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. Найціннішою платою, яку платили і

платять учні своїм педагогам є любов і повага до вчителя. Лише такий підхід
міг створити умови для того, щоб ми стали авангардом освіти краю.
Олена Тимофіївна:
Ми вдячні всім, хто прийшов на наш ювілей. Вдячні за вашу
підтримку, за вашу щиру вдачу, щиру любов! Дай, Боже, нам здоров’я і
щастя в нашому домі
Пісня „Одна родина” (Гринчук М.Й. з дочкою)
Ведучий: Спасибі за спілкування, за зустріч, за тепло. Будьте щасливі!
До нових зустрічей!

