
Шановні колеги! Прийміть сердечні вітання з нашим про-
фесійним святом – Днем освітян! 

Високе покликання Педагога є визначальним для держави 
і суспільства. Адже саме освітяни своєю працею формують ща-
сливе майбутнє України, її економічне процвітання й духовне 
відродження. 

Дорогі освітяни! В цей святковий день прийміть мою щи-
ру вдячність за Вашу невтомну працю, за високе служіння об-
раній справі, творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість 
душі, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання. 

Нехай Ваша щоденна самовідда-
на праця примножить добро у світі, бу-
де легкою і радісною від щирої любові 
до студентів та колег, повниться світ-
лою вірою у свої сили, знання і високе 
призначення на землі – бути Педаго-
гом! 

 З повагою Білак В.І.,  
директор ліцею  
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Привітання з Днем працівників освіти 
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      Прагнення системи освіти відпові-
дати прогресивному розвитку суспільс-
тва виражається, зокрема у пошуку но-
вих методологічних основ. Вдале поєд-
нання сучасних та традиційних підхо-
дів в освіті як інструмент її оновлення і 
досягнення нею сучасної якості в 
останні роки став предметом роздумів. 
Зрозуміло, що будь-яке новаторство 
ґрунтується на переосмисленні  попере-
днього досвіду.       
        Перенесення акцентів від змісту до 
результатів, від знань до розвитку осо-
бистості стає найважливішим фактором 
поширення і визнання комплексного  
підходу поєднання традиційних та су-
часних технік викладання суспільних 
дисциплін. 
          Готовність викладачів до реаліза-
ції нових завдань в особистісному та 
професійному вимірі, зокрема їх здат-
ність реагувати на зміни, гнучкість у 
прийнятті нових рішень, уміння подо-
лати стереотипи мислення та дій є явно 
недостатньою. 
     Суспільству нав’язуються протисто-
яння поколінь, світоглядів, ідеологій, - і 
полем цього протистояння, на жаль, є 
історія. Годі говорити, що в такій ситу-
ації не завжди здатні бути безсторонні-
ми та об’єктивними навіть педагоги, що 
вже казати про здобувачів освіти та їх-
ніх батьків… . Тож в українських реалі-
ях традиційне вивчення історичного 
джерела є не тільки матеріалом для 
уроку, а й найефективнішим засобом 
розвитку критичного  мислення. 
     Традиційні методи навчання ґрунту-
ються на інформаційно-ілюстративній 
діяльності викладача (розповідь, демон-
страція, лекція) і репродуктивній діяль-
ності учнів. Знання даються в 
«готовому» вигляді, тому в учнів пере-
важно працює асоціативна пам'ять. Го-
ловний недолік традиційних методів 
навчання - отримання учнями знань-
копій, які швидко забуваються і не по-
в'язуються із застосуванням їх на насту-
пних курсах. 

     У своїй педагогічній практиці, я  
активно використовую як традиційні 
так і сучасні техніки викладання істо-
рії. 
          Позитивом у традиційних техні-
ках в освітньому процесі є те, що ви-
кладач повністю контролює зміст і 
послідовність викладу матеріалу; є 
можливість охоплення великої ауди-
торії; відносно низькі фінансові витра-
ти на одного учня (особливо за умови 
великої кількості слухачів). Хоча при-
сутні і недоліки даної техніки: низька 

активність слухачів, відсутність зворот-
ного зв'язку; незмога врахувати освіт-
ній рівень і досвід усіх слухачів; високі 
вимоги до майстерності лектора.  
      Епоха інформації змушує нас по-
новому дивитися на те, як учень навча-
ється і сприймає інформацію, на роль 

педагога в сучасному закладі освіти. 
Сьогодні роль викладача значно зміни-
лася, вона зазнаватиме змін і в майбут-
ньому. Сучасному педагогу  потрібні 
не тільки досконалі фахові знання, а й 
глибокі практичні  вміння  педагогіки 
та психології, адже учні по-різному 
сприймають і осмислюють освітній 
матеріал. Завдання викладача  полягає 
в тому, щоб в кожному учневі знайти 
здібності та підібрати вдалі методи їх 
реалізації в освітньому процесі.  
     Сьогодні  здобувач освіти не має 
проблеми в отриманні інформації, пос-
тають запитання у відборі й викорис-
танні  необхідної інформації. Сучас-
ний викладач повинен звернути особ-
ливу увагу на оновлення методичної 
роботи за потребами часу. 
      Освітній процес відбувається  за 
умов постійної активної взаємодії всіх 
учнів.  Організація інтерактивного на-
вчання передбачає моделювання жит-
тєвих ситуацій, використання рольо-
вих ігор, спільне вирішення проблем 
на основі  аналізу ситуації. Доречним є 
використання  вистав, п’єс, ігор, тощо. 
     Сучасні техніки  викладання історії, 
які я використовую ; 
Різдвяна вистава «Вечори поблизу Ди-
каньки»  
П’єса «Вибух Першої світової війни»  
Урок віртуальна екскурсія.  
Метод «Руйнування історичного міфу»  
Метод «Зареєструй мене в Facebook»  
Метод  «Створюємо і вивчаємо фото-
колаж»  
Використання мемів на уроках історії  
Метод «Криголам»  
Метод «Гамбургер»  
Метод «Фішбоун»  
Метод «Розшифруй карикатуру»  
Використання історичних анекдотів на 
уроках історії      Сучасні методи  на-
вчання  активізують  творчий потенці-
ал учнів  і підвищують  якість засвоєн-
ня ними загальноосвітніх знань, забез-
печують практичну й творчу підготов-
ку. 
      Я вважаю, що кожний педагог від-
повідальний за освітній клімат на уро-
ці. Завдання викладача полягає в тому, 
щоб перед тим, як упроваджувати змі-
ни на уроці,  він зобов’язаний ознайо-
митися з новітніми підходами та рефо-
рмами. Але не варто нехтувати тради-
ційними техніками викладання  суспі-
льних дисциплін.  
     Сучасний педагог – новатор і пови-
нен сформувати методику поєднання 
перевірених досвідом – традиційних 
технік та найновіших педагогічних 
досягнень наукової інформації. Оскі-
льки, саме застосування різних методів 
і підходів до навчання приведе до ви-
соких результатів здобувачів освіти. 

Сучасні  та традиційні  технології викладання на уроках історії  як 
комплекс  засобів сприйняття інформації здобувачів освіти  

Стр. 2 
Методичний вісник          

                 

Марина Алмашій, 
викладач історії 

З досвіду роботи  



Важливим щодо завдань і змісту грома-
дянського виховання є положення про те, що 
держава повинна забезпечувати виховання 
особистості з демократичним світоглядом, яка 
орієнтується в реаліях і перспективах соціоку-
льтурної динаміки, підготовлена до життя і 
праці у світі, що змінюється, є конкурентоспро-
можною на ринку праці.  

Одним із найактуальніших завдань су-
часної освіти і виховання в Україні є створення 
умов для формування людини-громадянина, 
для якої демократичне громадянське суспільст-
во є осередком для розкриття її творчих можли-
востей, задоволення особистих та суспільних 
інтересів.  

Під громадянською компетентністю 
розуміємо сукупність знань і досвіду у грома-
дянсько-суспільній діяльності. Формування 
громадянської компетентності у сучасному 
змісті освіти має на меті сприяти як формуван-
ню системи демократичної громадянської осві-
ти в Україні завдяки поширенню європейського 
досвіду, наближати Україну до європейського 
освітнього, соціально-політичного, економічно-
го і правового простору, слугувати набуттю 
нею європейської культурної ідентичності.  

Виховати в учня громадянську компете-
нтність означає сформувати в нього комплекс 
особистісних якостей і рис характеру, що є 
основою специфічного способу мислення та 
спонукальною силою повсякденних дій, вчин-
ків, поведінки. Це патріотична самосвідомість, 
громадянська відповідальність і мужність, го-
товність трудитися для розвитку держави, захи-
щати її, підносити міжнародний авторитет. Це 
повага до батьків, свого родоводу, традицій та 
історії рідного народу, усвідомлення своєї неза-
лежності як його представника, спадкоємця й 
наступника. Це дисциплінованість, працьови-
тість, завзятість, творчість, почуття дбайливого 
господаря своєї землі, піклування про її приро-
ду, екологію. Ці та інші якості й риси форму-
ються в процесі засвоєння учнями духовних 
надбань рідного народу, цілеспрямованого 
національного виховання як системи ідей, пог-
лядів, переконань, традицій, звичаїв та інших 
форм соціальної політики українського народу, 
спрямованих на організацію життєдіяльності 
підростаючих поколінь, виховання їх в дусі 
природно-історичного розвитку матеріальної і 
духовної культури нації. 

У закладі освіти цей процес відбуваєть-
ся зокрема під час здійснення позакласної ви-
ховної роботи. 

Відомо, що щасливі спогади, яскраві та 
радісні образи дитинства допомагають  у скрут-
ні моменти життя; ми із задоволенням поверта-
ємось до свого дитинства, перебираємо фотог-
рафії та згадуємо, черпаючи величезні сердечні 
ресурси з цих джерел. Чи можна назвати щас-
ливою ту людину, у якої немає спогадів із ди-
тинства? 

Оскільки процес виховання учнів у наш 
час практично повністю зосереджений у ліцеї, 
на педагогах лежить головний тягар відповіда-

льності за долю кожної дитини. А це вимагає при-
скіпливого та критичного до себе ставлення щодо 
організації ліцейського життя: чи відповідають 
наші підходи, методи, форми роботи вимогам 
часу? 

Ми часто замислюємося щодо використання 
найбільших відомих форм позакласної виховної 
роботи, а саме: колаж, відверта розмова, тестуван-
ня, турнір,   конкурс, диспут, тренінг, флешмоб, 
інтелектуальна гра та ін. 

Часто виникає  запитання:  
- чому саме ці форми ми обрали для роботи з 

групою? 
- якби обирали учні, яких форм роботи було б 

більше? 
- яка форма роботи нам зовсім не підходить? 

Чому? 
У наш час для руху вперед необхідно урізно-

манітнювати форми виховної діяльності. Слова 
Конфуція, який понад 2400 років тому сказав: 
«Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’я-
таю. Те, що я роблю, я розумію», є підтверджен-
ням того, що найбільша небезпека чатує на того 
педагога, який зловживає методами монологічно-
го спілкування. Різні форми регулярної виховної 
діяльності — це «полігон для випробувань» різ-
них можливостей учня, своєрідний соціально-
психологічний тренінг, постійний новий досвід, 
розширення уявлень про себе й інших людей, 
чудова можливість творчої самореалізації особис-
тості. 

Діяльність вихованців гуртків ліцею, які бе-
руть участь у конкурсах різних рівнів, спрямована 
на формування в них ключових компетентностей. 
Кожен керівник гуртка визначає для себе декілька 
пріоритетних компетенцій і працює в цьому на-
прямку. Формуючи їх, педагог допомагає вихова-
нцям розкрити власний потенціал, стати унікаль-
ними, знайти власний стиль, сприяє їхньо-
му професійному самовизначенню та вибо-
ру правильних життєвих орієнтирів.  
Метою компетентнісного підходу є забез-
печення підвищення якості позакласної 
виховної роботи. Набуття ключових життє-
вих компетентностей – це здатність працю-
вати в команді, застосовувати інформацій-
ні технології, критично мислити, вирішува-
ти конфлікти та ін. Завдання сучасного 
керівника гуртка – використовувати весь 
арсенал педагогічного впливу на вихован-
ця з метою формування цих компетентнос-
тей. Важливим компонентом розвитку 
ключових компетентностей є формування 
моральної сфери вихованців МАН. Духовність 
людини, наукові знання дають можливість розіб-
ратися в складних явищах, що відбуваються в 
природі й суспільстві. Сучасна освіта передбачає 
переорієнтацію освітнього процесу на постановку 
й розв’язання завдань самим учнем. Інтеграція у 
світовий освітній простір створює нові можливос-
ті для творчого розвитку кожної особистості. Щоб 
досягти обраної мети, вихованець вільно обирає 
формули успіху та власну життєву траєкторію  

Формування соціальної та громадянської компетентності ліцеїстів 
під час здійснення позакласної виховної роботи 

Стр. 3 
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Випуск 25 З досвіду роботи  

Олеся Береш,  

заступник директора з НВР 



33 думки про вчителя (із книги Бориса Жебровського «Сам собі думаю») 

Стр. 4 
Методичний вісник          

                 З усмішкою про педагогів 

1) Професія від Бога одна — Учитель. Усі інші — від учителя. 
2) Учитель — не професія, це — доля. 
3) Останнім у суспільстві втрачає сором учитель. Після цього воно перестає бути цивілізова-
ним. 
4) Найсамотніша людина у класі — вчитель. 
5) Учительська заробітна платня — це маленька винагорода за професійну шкідливість. А де 
сама зарплата? 
6) Навіть у найважчі часи вчитель має залишатися оптимістом. 
7) Найвища мета вчителя — врятувати мрію учня. 
8) Школа тримається не на трьох китах, а на одному верблюді. 
9) Людина, яка обрала професію вчителя, схожа на самогубця. 
10) Колись перед учителем знімали капелюха, тепер він змушений усім кланятись. 
11) Учитель нічого не виробляє, крім майбутнього. 
12) Найважче для вчителя — обрати собі нове життя після останнього для нього дзвінка. 
13) Що не вигадали б у міністерстві — у клас заходить учитель. 
14) Жодні технології не змінять основного: вчитель повинен заходити до класу з усмішкою і 
кожен урок починати по-новому. 
15) Якщо ми хочемо, щоб учитель любив учня, необхідно, щоб хтось любив учителя! 
16) Якщо навчатися потрібно для того, щоб добре жити, то всі вчителі — неуки. 
17) За освіту відповідає вчитель, за її відсутність — міністерство. 
18) Чим відрізняється циркова конячка від учителя? Конячку ганяють по колу, а вчителя туди-
сюди. 
19) Людину, яка все життя виконує домашні завдання, називають учителем. 
20) Учитель має бути не вказівним знаком на дорозі, а попутником для дітей. 
21) Майстерність учителя історії — як не збрехати під час вивчення неправди. 
22) Бути сучасним учителем — означає вміти формулювати нові запитання. 
23) Справжній учитель той, хто, знаючи старе, навчає нового. 
24) На вчителів потрібно відбирати тих, хто народився «наперед», тобто «на завтра». А навча-
ти їх повинні ті, хто народився «на післязавтра». Усього-навсього. 
25) Учитель має стати другом учневі. Клас — це вже не стіл і парти, це місце, де має народжу-
ватися Думка, де один одного поважають і люблять. Жодні технології, прилади і методи не 
замінять теплого слова, співчутливого погляду і дружнього потиску руки. 
26) Кожен випускний клас для вчителя — ще одне прожите життя. І так важко починати нове. 
27) Учитель — «той, хто зберігає тепло». 
28) Учитель — один, а помилки різні. 
29) Якщо у школі серед учителів буде хоча б одна висока і чиста особистість — для дитячої 
душі цього достатньо. 
30) Учитель, здатний усміхатися, і є професіоналом. 
31) Не йдіть до школи, якщо не любите дітей. 
32) У вчителя одна надія — учні. 
33) Потрібна стаття в Кримінальному кодексі, яка передбачала б прилюдне покарання 
за моральне, матеріальне і психологічне приниження вчителя.  



Про Тиждень історії 
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Випуск 25 Виховний простір  

 Згідно з планом роботи ДПТНЗ “Білківський ПАЛ” та з метою розвитку інтересу учнів до ви-
вчення історії, поглиблення знань здобувачів освіти  з історії, виховання патріотизму, любові до рідного 
краю, підготовки учнів до майбутньої професії, було проведено ряд заходів. 
Відкриття тижня історії відбулося 21 жовтня. Викладач історії Алмашій Марина Іванівна  в групі 
ЕГЗРК–22 усний журнал «Історія – це ліхтар у майбутнє, який світить нам з минулого» . 
     Основна мета заходу - ознайомити учнів з актуальністю вивчення історії, формувати громадянську і 
загальнокультурну  компетентності знань про свою Батьківщину, виховувати в учнів почуття відповіда-
льності за знання історії нашої країни, історичних фактів, щоб бути захищеним від ідеологічних впливів 
та історичних непорозумінь. 
      Під час заходу учні за допомогою методу «Руйнування історичного міфу» - «Степан Бандера і Нюрн-
берг. Фашист чи антифашист?» розвинули вміння знаходити історичні аргументи руйнування  радянсь-
кої ідеології за допомогою праць Ярослава Сватка та Володимира В’ятровича. Наведені та проаналізова-
ні документи учнями та викладачем  привели до висновку, що ніякого засудження Степана Бандери чи 
українських націоналістів на Нюрберському процесі не було. 
       Завдяки методу «Зареєструй мене в Facebook - Степан Андрійович Бандера» учні інноваційним ме-
тодом вивчили біографію  провідника українських націоналістів. 
Таким чином,  учні  сформували вміння  розбиратися в «білих плямах» історії України, аналізувати  іс-
торичні  міфи, критично ставитися до джерел інформації. 
       22 жовтня в рамках тижня історії викладач історії Алмашій М.І. в групі ЕМ-13 провела  п’єсу 
«Вибух Першої світової війни». Позакласний захід даної форми відбувався за умов постійної активної 
взаємодії всіх учнів, передбачав моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 
вирішення проблем на основі аналізу ситуації. 
     Драматизація історичних подій Першої світової війни – це один із способів передати історичну інфо-
рмацію учням. Учні мали нагоду не тільки отримати інформацію, а й зіграти роль та взяти активну 
участь  в освітньому процесі, виявляючи свої здібності  в нетрадиційній формі. 
Прослухавши п’єсу, учні заповнили таблицю «Міжнародні відносини напередодні Першої світової вій-
ни». Учні-учасники та учні-спостерігачі обговорили  шляхи миру, які держави могли найшвидше розпо-
чати війну  і чому саме вони. 
      Кожна держава-учасник п’єси мала характерні особливості. На підлозі на намальованій контурній 
карті Європи 1914 р. всі держави-учасниці займали відповідні місця. 
Конкурсний проект: «Опис історичного роману» захопив увагу учнів, які отримали можливість на 
основі історичного сюжету, який відтворює у художній формі певну епоху та період історії, поринути в 
реалії головних героїв твору та уявно побачити їхнє життя. В історичному романі історична правда по-
єднується з художньою правдою, історичний факт — з художнім вимислом, справжні історичні особи — 
з особами вигаданими, вимисел уміщений в межі зображуваної епохи. 
       Учні  разом з викладачем створили  інформаційно-історичний вісник «У світі історії», де відобра-
зили   найцікавіші сторінки   історичних таємниць. 
    У рамках тижня відбувався конкурс  стіннівок «Миру тобі Україно», де взяли участь всі бажаючі 
учні, перемогу отримали найзавзятіші: 
        24 жовтня  в рамках тижня історії проходили  веселі перерви: «Пограємо в історію» - конкурс 
кросвордів, ребусів, головоломок. Учні в довільній атмосфері розгадували цікаві питання історії, розви-
вали вміння і навички працювати при великій авдиторії, підвищили рівень  навчальної комунікабельнос-
ті. Захід даної форми сприяє виникненню в учнів зацікавлення до вивчення історії. 
        24 жовтня 2019 р. викладач  історії Алмашій Марина Іванівна  в групі ЕМ – 23 провела семінар 
«Духовні скарби рідного краю». Основна мета цього заходу ознайомити учнів  з визначними місцями 
рідного краю;  формування національної самосвідомості  і людської гідності до рідної землі, свого наро-
ду; залучити учнів до духовної спадщини свого народу; зацікавити їх вивченням і дослідженням  історії 
рідного села або міста, його традицій, звичаїв. 
      Огляд періодичної преси – «Тільки факти», допоміг учням підготувати тиждень історії. 
       Тиждень історії в ліцеї завершився. Та не закінчилася ретельна щоденна підготовка до такого свята - 
звіту, яка чекає на всіх учнів наступного року. Тож, вперед, за новими успіхами в навчальному році 



Стр. 6 
Методичний вісник          

                 Один день із життя ліцею 

 Відповідно до плану проведення тижня математики 30 жовтня 2019 року проведе-
но дискусію «Математика про шкідливість куріння». Метою диспуту було: виховання  
негативного відношення учнів до паління. Через сатиру та гумор показати пагубний 
вплив паління на організм. Допомагати  учням розвивати в собі звичку до здорового та 
творчого способу життя. На конкретних прикладах показати пагубний вплив на організм 
людини нікотину.                  

Епіграф  дискусії: 
             Життя короткочасне, як зорепад.  

             Дуже часто йдеш невпопад,     
             Ритм земний не зумівши відчути,  

             Важко й самотньо нам бути!  
             Та заклик Господа хай буде із тобою:       
             Живи в гармонії з Природою й собою. 

М. Зайцева 
       Учні ознайомлені із цікавою інформацією, яку ж самі і приготували,  про шкідли-
вість куріння та заходами, які необхідно зробити, щоб покинути курити. Учасники дис-
кусії довідались, що ті, хто почав палити до 15 років, у 5 разів частіше помирають від 
раку, ніж ті хто став курцем після 25. 15 листопада - Міжнародний день відмови від тю-
тюнопаління, тому дана тема є надзвичайно актуальною. Ми сьогодні, закликаємо всіх 
сказати: Ні" - палінню! "Ні" - огидній цигарці! "Ні" - тютюновому диму! Ми за чисті ле-
гені! Ми за чисте повітря! Ми за чисту від тютюну планету! Ми за здоровий спосіб жит-
тя!  
      Учні показали хорошу активність при проведенні  практичного етапу години спілку-
вання.  Сподіваємось, що сьогоднішня розмова стане для них доброю порадою, адже ні-
хто з них не був байдужим.   
  Викладачі  дали учням кілька порад, які вони уважно вислухали. 
 1. Визначте точну дату. Якщо ви твердо вирішили розпрощатися з цигарками, ви-
значте дату, коли кинете курити. Інакше ви будете відкладати цей день без кінця.  
 2. Відвикайте поступово. Деякі люди зав’язують із курінням не за один день. Во-
ни починають купувати по одній пачці цигарок замість блоку, підраховують, скільки ви-
курили за добу і намагаються зменшити цю кількість.  
 3. Пан або пропав! Для людей із сильною волею часто виявляється дієвим абсо-
лютно протилежний метод – вони спалюють усі мости і відгороджують будь-які шляхи 
до відступу, відмовляючись від шкідливої звички тут і зараз. Щоправда, цей спосіб має 
один негативний бік – неприємні прояви абстинентного синдрому, – зате він швидкий і 
однозначно визначає ваш статус як некурця.  
 4. Будьте готові до синдрому абстиненції. Абстинентний синдром – явище неми-
нуче. Але слід пам’ятати, що всі труднощі тимчасові і їх можна перебороти. Будьте го-
тові до порушень сну, кашлю, роздратованості й інших малоприємних проявів абстинен-
ції.  
 5. Пийте багато води. П’ючи воду, ви допоможете організму швидше вивести ні-
котин і зменшити ефект ломки. Вітамін С сприяє розрідженню мокротиння у ваших ле-
генях і допомагає позбутися кашлю курця.  
 6. Змініть розпорядок дня. Якщо ви звикли палити під час перерви на каву чи на 
обід, то доведеться заповнювати цей час чимось іншим. Вам також слід проводити мен-
ше часу в «курилці» з друзями, які все ще палять. 

Дискусія «Математика про шкідливість куріння» 
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Випуск 25 Пам’ятка для батьків 

Діти і гаджети: добре чи погано? 

    Сьогодні неможливо уявити наше життя без гаджетів. Віртуальний світ заманює у свої тенета 
і дітей, і дорослих, позбавляючи при цьому реальних подій, емоцій і спілкування. 
     Починаючи чи не з пелюшок, сучасні діти активно користуються смартфонами, планшетами 
та комп’ютерами. Звичайно, з одного боку, це непогано: різні розвиваючі ігри та головоломки 
можуть позитивно впливати на дітей, але фахівці все ж таки рекомендують обмежувати час ко-
ристування гаджетами. Та й деякі батьки починають розуміти, що неконтрольоване використан-
ня дітьми таких пристроїв не завжди йде на користь. 
      Технології не можуть навчити дитину поміркованості. Якщо у дитини з’являється прихиль-
ність до чого-небудь, вона починає плакати і злитися, коли у неї це намагаються забрати. Але 
якщо ваш син чи донька закочує істерику з приводу гаджета, не поспішайте знову давати йому 
планшет тільки заради того, щоб заспокоїти. Це не вирішить проблему, а лише посилить її. Кра-
ще постарайтеся заспокоїти дитину добрим словом або якою-небудь цікавою історією. 
      Доведено, що використання електронних пристроїв у вечірній час несприятливо впливає на 
якість сну і погано позначається на емоційному і фізичному стані на наступний день. 
      Нервова система людини відпочиває в період з 21:00 до 1:00 години ночі. Однак, багато під-
літків нехтують цим відпочинком, замінюючи його на більш захоплююче проведення часу. І, на 
жаль, менш корисне. 
       За твердженням експертів, чим більше часу діти проводять за планшетами і гаджетами, тим 
вищий ризик розвитку дитячої депресії, тривожності, відсутність прихильності до батьків і рід-
них братів і сестер. Також може розвинутися синдром дефіциту уваги, психози і з’явитися про-
блема з поведінкою і послухом. 
         На думку багатьох дослідників, смартфони, планшети та інші гаджети негативно познача-
ються на здатності дітей до навчання, оскільки постійно відволікають їхню увагу та роблять роз-
сіяними. 
        Звичка сидіти в Інтернеті або грати на планшеті безпосередньо пов’язана із загрозою появи 
зайвої ваги і навіть виникнення ожиріння. Адже найчастіше, граючи, спілкуючись або просто 
проводячи час он-лайн, ми не тільки не рухаємося, але при цьому ще й щось жуємо. До ризику 
набрати зайву вагу в такому випадку піддаються не тільки дорослі, а й діти. 
      Величезний потік інформації, часом зайвої і шкідливої, навіть дорослу людину може зробити 
нервовим і неспокійним. Що ж тоді говорити про дітей, які ще менш стійкі до різних хвилю-
вань? Хтось написав в соцмережі, можливо, щось образливе чи принизливе, і все – спокій пору-
шений. Адже набагато легше написати, ніж сказати в обличчя, а значить, збільшується і ймовір-
ність виникнення подібних ситуацій, які є величезним стресом для підлітків. В результаті вони 
можуть замкнутися і зовсім перестати спілкуватися з людьми у реальному житті. 
       Щоб уникнути цих сумних наслідків, треба лише скористатися простими, але дієвими пора-
дами: 
- встановіть часові обмеження використання гаджетів; 
- більше проводьте часу з дітьми (живе спілкування, прогулянки, ігри тощо); 
- створіть вдома «вільну зону», у якій заборонено користуватися гаджетами; 
- приділяйте більше уваги корисним 
додаткам; 
- покажіть особистий приклад, про-
водячи мінімум часу за комп’юте-
ром. 
         Пам’ятайте, ніяка, навіть дуже 
цікава віртуальна забавка не здатна 
замінити реальне життя! 
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 Слово про колегу 

 Вітаємо з Днем народження Станко Ганну Петрівну, прибиральницю 
службових приміщень та даруємо такі слова: 

В святковий день прийміть вітання 
Та найщиріші побажання: 
Здоров'я, щастя та добра, 
Наснаги, успіхів, тепла. 

І повсякденно, повсякчас 
Хай буде все у вас гаразд! 

     Колектив ліцею щиро вітає Целлер Надію Олександрівну ви-
хователя гуртожитку з Днем народження: 

Хай будуть з вами здоров'я та сила, 
Хай доля буде ласкава і щира! 

Щоб ніколи не знали ви втоми! 
Хай мир і злагода будуть у домі, 

Хай Господь дарує надію й тепло 
На довгі літа, на щастя й добро! 

3 жовтня святкувала свій День народження чергова гуртожитку Білинець Ірина 
Петрівна. Щиро вітаємо Вас, та прийміть від нас такі рядки: 

  
Бажаємо Вам квітів та мирного неба, 

Грошей та здоров'я ще більше, ніж треба. 
Хай доля вам щастя багато дає, 
Зозуля сто років життя накує. 

 

8 жовтня святкує свій День народження Зілінець Віра Михайлівна. 

 З Днем народження, зі святом! 
Щастя зичимо багато! 
Хай завжди збувається 
Все, що забажається. 

 



                 Стр. 9 
Методичний вісник          

 Бібліотека інформує 

10 фактів про День захисника України 

    1. Історичні коріння цього Дня сягають часів Київської Русі та свята Покрови. Покрова 
Пресвятої Богородиці - свято, яке відзначається православними та греко-католиками 14 жовтня. За 
легендою, у цей день у 860 році військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу столицю 
Візантійської імперії Константинополь. Мешканці Константинополя з молитвою звернулись до 
Богородиці з проханням про порятунок. Богородиця, за легендами, з'явилася перед ними та вкрила 
їх своєю покровою. Після цього військо Аскольда вже не могло  
 2.Також Покрова Пресвятої Богородиці була одним з найголовніших свят запорізьких коза-
ків. Козаки будували багато храмів на її честь та шанували ікони Покрови. 7 серпня 1999 року 
другий президент України Леонід Кучма підписав указ про встановлення Дня українського козац-
тва в день Покрови. День козацтва не був святковим вихідним днем. Але вже наприкінці дев’яно-
стих держава помітила день 14 жовтня, надавши йому патріотичного змісту. 
 3.14 жовтня також на символічному рівні вважається днем заснування Української повс-
танської армії. Інформація про створення УПА саме 14 жовтня 1942 року є у постанові Українсь-
кої головної визвольної ради від 30 травня 1947 року та наказі Головного командира УПА Романа 
Шухевича від 14 жовтня 1947 року. 
 4. Шлях до визнання свята Покрови, запорізьких козаків та створення УПА як Дня захис-
ників України був непростим та зайняв 24 роки після проголошення незалежності. Довгий період 
в незалежній Україні ще святкували день 23 лютого, радянське та російське військове свято. 
 5.В СРСР 23 лютого відзначався День радянської армії та військово-морського флоту. Піс-
ля розпаду СРСР у Росії цей день назвали День захисника Вітчизни. Цікаво, що і у самій Росії не 
завжди можуть пояснити, що саме вони святкують 23 лютого. 
 6. У період правління першого президента України Леоніда Кравчука було засновано День 
Збройних Сил України. Він був встановлений постановою ВР у 1993 році. Відзначається щорічно 
6 грудня — в день ухвалення у 1991 році закону "Про Збройні Сили України". Однак День ЗСУ не 
був святковим днем та не зміг тоді перемогти у суспільстві "23 лютого". День ЗСУ відзначається 
урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата, божественною літургі-
єю. У військових частинах проходили урочисті збори, на яких відбувалася церемонія вручення 
державних нагород. 
 7. Одним з проявів кучмівської багатовекторності стало офіційне відновлення "23 лютого" 
як державного свята. В указі від 1999 року йшлося про День захисників Вітчизни, що стало каль-
кою російського свята. 
 8. На противагу цьому день створення УПА як день українського війська активно відзнача-
ли активісти правих організацій. Активісти влаштовували 14 жовтня "Марши героїв" та інші акції 
на честь УПА. 
 9. День захисника України був офіційно встановлений як державне свято вже після початку 
російської агресії на Донбасі. 14 жовтня 2014 року указом президента Петра Порошенка було ска-
совано указ Кучми від 1999 року, яким встановлювалося свято — День захисника Вітчизни (23 
лютого). Спочатку День захисника України ще не був вихідним. Пізніше Порошенко запропону-
вав зробити День захисника неробочим днем. 5 березня 2015 року Верховна Рада підтримала це 
рішення. Отже з 2015 року День захисника України є святковим вихідним днем. 
 10. Як нагадує колишній очільник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, 
День захисника України це не привід поздоровляти тільки чоловіків та дарувати їм шкарпетки, як 
це робили 23 лютого. 14 жовтня - день, коли поздоровляють захисників України, минулого і сьо-
годення, чоловіків і жінок.  
 



90132 
Закарпатська область, 
Іршавський район, 
С. Білки, 
Вул. Івана Франка, 220 

Телефон: 0314423900 
 
Эл. почта: dptnz_irshava@ukr.net  

 ДПТНЗ «Білківський професій-

ний аграрний ліцей» - єдиний навчаль-

ний заклад Іршавського району, який  

по праву можна назвати кузнею робі-

тничих кадрів.  

 Незважаючи на складні умови 
розвитку незалежної України, педаго-
гічний колектив працює над модерні-
зацією навчання, що  робить випуск-
ника більш підготовленим до динаміч-
них змін на ринку праці. 

ДПТНЗ  
«Білківський професійний аграрний 

ліцей» 

Наш ліцей у світлинах 

Девіз ліцею: «Від майстерності педагога — до майстерності учня» 


