
 Як директор ліцею хочу привітати наших чудових 
педагогів з професійним святом - з Днем працівників 
освіти. По собі знаю, що вчитель професія не з легких і 
тут потрібен талант, щоб виховати гідних людей, які 
в майбутньому послужать на благо всієї країни.  
 Побажаю вам терпіння, сили і добра, адже бла-
городні всі ваші старання! Здоров'я міцного бажаю і 
нервів міцних, що в нашій роботі дуже важливий фак-
тор. Бажаю щасливого життя і 
процвітання, успіхів у роботі, лю-
бові, справедливості і витримки. 
Нехай досягнення ваших учнів 
окриляють вас на нові досягнення, 
а пориви в душі будуть найблаго-
роднішими. Зі святом! 

З повагою Білак В.І.,  
директор ліцею  
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Критичне мислення — це особ-
ливий вид діяльнос-ті, який дозво-
ляє учневі висловити здорове су-
джен-ня на запропоновану йому то-
чку зору або модель по-водження, 
це початок розвитку творчого мис-
лення. 

Критичне мислення складаєть-
ся із шести ком-понентів: 
•     Формування власної думки. 
•    Обміркований вибір між різними 
думками. 
•     Розв’язання проблеми. 
•     Аргументоване сперечання. 
• Оцінювання спільної роботи, 
у якій виникає за-гальне рішення. 
•   Вміння поважати іншу точку зору 
й усвідом-лювати, що сприйняття 
людини і її ставлення до будь-якого 
питання формується під впливом 
багатьох факторів. 

Мета цієї технології - розвивати 
розумові на-вички учнів, необхідні 
не тільки в навчанні, але й у звичай-
ному житті (уміння приймати зва-
жені рішення, працювати з інформа-
цією, аналізувати різні сторони 
явищ тощо). Розвиток критичного 
мислення стає найактуальнішим за 
часів інтенсивних соціальних змін, 

коли неможливо діяти без постій-
ного пристосування до нових по-
літичних, економічних або інших 
обставин, без ефективного вирі-
шення проблем, значна частина 
яких не передбачувана. У цьому 
сенсі є очевидною життєва необ-
хідність формування критичного 
мислення для вітчизняної систе-
ми освіти. Критичне мислення 
починається як перехід від на-
вчання, орієнтовано переважно 
на запам’ятовування, до навчан-
ня, спрямованого на розвиток сві-

домого самостійного мислення уч-
нів. 
    Для чого ж нам потрібне крити-
чне мислення? Часто наші учні ви-
користовують у мовленні стереоти-
пи, значень яких не знають. Вони 
майже не читають книжок. Інтернет, 
який став середньовічним смітни-
ком не фільтрованої інформації, за-
мінив книжку. 
    Людина, яка критично мис-
лить, вмітиме: 
визначити проблему; 
 перевірити використану інформа-

цію; 
 проаналізувати твердження, що 

лежить в основі інформації; 
 враховувати альтернативні точки 

зору; 

 визначати наявність підтексту в 
інформації; 
 робити висновки; 
 приймати оптимальні рішення. 

    Для стимулювання критичного 
мислення викладачу необхідно: 
- виділити час і забезпечити можли-
вості для застосування критичного 
мислення; 
- дозволити учням вільно розмірко-
вувати; 
- приймати різноманітні ідеї та ду-
мки; 
- сприяти активному залученню 
учнів до процесу навчання; 
- забезпечити для учнів без ризико-
ве середовище, вільне від насмі-
шок; 
- висловити віру у здатність кожно-
го учня породжувати критичні су-
дження; 
- цінувати критичні міркування уч-
нів. 
      Для формування критичного 
мислення на уроках я використо-
вую: 

 розвивальне навчання; 
 о с о б и с т і с н о -

орієнтоване навчання; 
 інтерактивні методи; 
 проектну діяльність; 
 дослідно-експериментальну 

діяльність. 
     Методи критичного мислення 
можуть використовуватися в різних 
видах навчальної діяльності. Проте 
найкращим з них, на мій погляд, є 
письмова робота. На папері процес 
мислення стає видимим, отже, дос-
тупним для вчителя. Той, хто пише, 
завжди активний, мислить самос-
тійно і користується при цьому 
всім наявним у нього багажем 
знань. Він шукає відповідну аргу-
ментацію на підкріплення своєї ду-
мки. 
    Деякі правила технології  роз-
витку критичного мислення 
     Для викладача. Задавайтеся 
питаннями завжди і всюди. Хай 
з а в ж д и  в а с  н а з д о г а н я є 
«інтелектуальна спрага». Ваші учні 
вам допоможуть. Аналізуйте всі 
ідеї учнів, які б вони не були, мож-
ливо це думки майбутніх геніїв! 
      Для учня. Задавайтеся питання-
ми завжди і всюди. Хай завжди вас 
наздоганяє думка, що світ непізна-
ний, а ви – першопрохідці. Аналі-
зуйте ідеї за напрямками: «це вже я 
знав, а це – ні». Не соромся своїх 
незнань. 

Формування критичного мислення на уроках  фізики та 
астрономії 

Стр. 2 
Методичний вісник          

                 

Ісак Марія Юріївна, 
викладач фізики та астроно-

мії 

З досвіду роботи  



 Виробниче навчання – складо-
ва частина професійної підготовки уч-
нів ЗП(ПТ)О. Воно виконує інтегра-
ційну функцію в системі навчання і 
виховання майбутніх робітників, у хо-
ді його перевіряються міцність знань, 
здобутих учнями, умінь переносити ці 
знання на навчально-виробничу діяль-
ність, формують і закріплюються соці-
ально необхідні і професійно значущі 
якості особистості майбутнього робіт-
ника, засвоюються основи професійної 
майстерності. 

Процес навчання – це співпра-
ця учнів з майстром виробничого на-
вчання. Роль майстра виробничого на-
вчання є особливою – на уроках він 
показує учням виробничі прийоми, які  
формують в них точні  й конкретні 
способи виконання трудових дій; учні 
відпрацьовують трудові прийоми, ха-
рактерні їх поєднання, оволодівають 
сучасними засобами виконання робі, 
засвоюючи професійні знання та вмін-
ня під час виконання виробничих за-
вдань, у процесі підготовки до іспитів. 
Під впливом майстра виробничого на-
вчання  в учнів виробляється  профе-
сійна самостійність, розширення виро-
бничо-технічного світогляду, розвиток 
творчого мислення. 

Виховання в учнів бажання 
вчитися, розвиток у них позитивного 
ставлення до навчання і праці займає у 
моїй роботі одне з найважливіших 
місць. 

Чому одним цікаво вчитися, а 
іншим – ні? Чому одні активно працю-
ють на уроках, а інші – ні? Під час по-
яснення матеріалу учні неуважні, від-
волікаються. На попередження реагу-
ють болісно, довго не можуть сконцен-
труватися. Активність вони проявля-
ють рідко – в моменти проведення 
практичних, самостійних робіт, вони 
потребують постійного керівництва, 
допомоги. 

Активним у навчанні є такий 
учень, який осмислює необхідність у 
знаннях, у якого сформовані мотиви 
навчальної діяльності, розвинуте вмін-
ня ставити мету і прагнення добивати-
ся її. Все це складає мотивацію навча-
льної діяльності, яка являє собою сис-
тему цілей,  необхідностей і мотивів, 
які  спонукають людину оволодіти 
знаннями, осмислено відноситись до 
навчання, бути  активними в навчаль-
ній діяльності. Ця  мотивація – основ-
на для учнів. 

Другим значним видом  діяль-
ності в ліцеї є праця. Мотивація праці 
являє собою систему, необхідностей і 
мотивів, які спонукають  людину вдос-
коналювати  свої професійні  знання і 
майстерність, осмислено ставитися до 
праці і її результатів, бути активним в 
трудовій діяльності. 
       Що таке мотивація для учня лі-
цею? На відміну від учня школи 

(основна діяльність - навчання) і робіт-
ника (основна діяльність - праця) у нього 
два взаємозв’язані види діяльності : на-
вчання і виробнича праця. Призначення 
навчальної діяльності – забезпечити ефе-
ктивну професійну підготовку і загаль-
ний розвиток учня. Головне ж призна-
чення виробничої праці в ліцеї – не тіль-
ки в отриманні матеріального продукту 
праці, але й і в тому, щоб в процесі праці 
учень формував нові і розвивав існуючі 
професійні здібності, якості особистості, 
які має робітник соціального виробницт-
ва. Ці дві діяльності об’єктивно поєднан-
ні в одному навчально-виховному проце-
сі ліцею. 
 Мотивація учня ліцею – нашто-
вхує його активно оволодіти загальною і  
професійною освітою. Учень з високою 
розвинутою мотивацією проявляє інте-
рес як до навчання, так і до трудової дія-
льності. Мотивація навчальної діяльності 
і праці, її характер залежить від того, 
якою метою учень керується, яку необ-
хідність осмислює. 
 В умовах теоретичного навчан-
ня формуються такі важливі якості моти-
вації як потреба в пізнанні, інтелектуаль-
ній, розумовій, осмислення цінності на-
вчання, прагнення до глибокого засвоєн-
ня знань, бажання оволодіти вміннями і 
навичками навчання, прагнення давати 
явищам самостійну оцінку. 
 В умовах виробничого навчання  
в більшій мірі формуються такі необхід-
ності якості мотивації, як потреба в пра-
ці, прагнення до оволодіння  професій-
ними вміннями та навичками, потреба 
працювати  над собою (формувати  орга-
нізованість, дисциплінованість, волю), 
настирливість у визначенні труднощів, 
направленість на самостійне здійснення 
трудових дій, їх  оцінювання, контроль, 
корегування, своєчасно і якісно викону-
вати завдання і т.д. 
 І в теоретичному, і у виробни-
чому навчанні формується єдина, ціліс-
на мотивація навчання і праці. 
 Основна мета виробничого на-
вчання – навчити учнів правильно і якіс-
но виконувати основні трудові прийоми і 
їх сполучення, що становлять операцію, 
а також поєднувати вивчені операції в 
конкретному технологічному 
процесі. Значної уваги пот-
ребує забезпечення навичок 
швидкої дії та точності, які 
формуються, а також уміння 
планувати працю. 

Шляхи досягнення високих результатів успішності учнями на уроках 
виробничого навчання  

Стр. 3 
Методичний вісник  

Випуск 15 З досвіду роботи  

Кручаница Іван Олександрович, 

майстер виробничого навчання 



Психологічне здоров’я викладача 

Стр. 4 
Методичний вісник          

                 Поради психолога 

Психолог. Доброго дня колеги. Сьогодні ми проведемо тренінг на те-
му: «Психологічне здоров’я викладача при емоційному вигоранні». Та 
перш ніж розпочати нашу роботу нам потрібно познайомитись. 
    Вправа «Знайомство» 
    Вправа «Очікування» 
    Правила роботи в групі  
    Інформаційне повідомлення 
    Діагностування. «Анкета для виявлення емоційного вигорання». 

    Вправи на релаксацію    
    Руки: дуже сильно стисніть руки в кулачки, затримайте, швидко ро-
зтисніть. 

                Підійміть руки в гору та швидко опустіть донизу. 
    Тулуб: станьте навшпиньки, підійміть руки вгору та дуже добре протягніться. 
    Плечі: руки на пояс, плечі вперед, потім назад розвернути, протягнутися. 
    Дихання: вдихніть, видихніть не поспішаючи кілька разів. 
    Вправа «Малюємо удвох» 
    Психолог. Вам потрібно поділитись попарно (літо-зима). Ваше завдання: двоє тримаючись за 
один олівець, не розмовляючи між собою мають намалювати портрет ідеального педагога та напи-
сати його сильні сторони. 
    Обговорення  

Чи легко вам було дотримуватися умов виконання вправи? 
Яких висновків дійшли під час виконання цієї вправи? 
Наскільки ви самі відповідаєте створеному образу? 
Що спільного було в різних роботах? 

Вправа «Плавність і піддатливість» 
Психолог. Сядьте зручно і зосередьте увагу на своєму диханні. Прислухайтесь до нього. Вдихніть 

спокій і видихніть напруження, вдихніть впевненість і видихніть тривогу, вдихніть віру і види-
хніть сумніви. Ваше дихання спокійне і рівне. 

   А тепер уявіть себе річкою з прозорою і чистою водою. Ви листок на поверхні води. Вас несе ця 
річка туди, куди стелиться її шлях. Побудьте  в уяві листком. Прислухайтесь до своїх почуттів. 

    А тепер спробуйте відчути простір неба. Ви – птах, який разом із іншими птахами відлітає у ви-
рій. Вас багато і ви знаєте куди летите. Попереду тепле і сите життя. Ви – птах. Прислухайтесь 
до своїх почуттів. 

    А тепер спробуємо переміститися до січневого засніженого лісу. Усе вкрите білим  пухким ки-
лимом. Тріщить мороз. На галявині – зграя вовків. Ви – вожак. Ви відповідаєте за все. Ви оби-
раєте і приймаєте рішення . прислухайтесь до своїх почуттів. 

   Обговорення  
У якому образі вам було найбільш комфортно? 
Поділіться враженнями від виконання вправи. 

Вправа «Що мені в собі подобається?» 
Психолог. Кожен учасник записує 3 риси, які йому в собі подобаються, а всі інші 
доповнюють передаючи аркуш по колу. Усі записи зачитуються. 
    Обговорення  

Чи важко було виконувати вправу? 
Як ви почуваєтесь? 

Підбиття підсумків (Звучить «Місячна соната» Бетховена). 

Дорчинець Віта Петрівна, 
практичний психолог 



„Учитель спокою не зна, учитель завжди у тривозі”.  

Стр. 5 
Методичний вісник  

Випуск 15 Виховний простір  

 Доброго дня вам, шановні педагоги! 
 У першу неділю жовтня, у вас професійне свято 
 Сюди ми прийшли сьогодні, сердечно Вас привітати. 
 Учитель – це наша совість, взірець у житті єдиний 

  В цей осінній святковий день ми проведемо для вас вітальний інтегрова-
ний урок з різними формами навчальної і виховної роботи. І як заведено у вас спо-
чатку оголосимо тему і мету цього уроку. 

  Отже, тема уроку звучить так: „Учитель спокою не зна, учитель 
завжди у тривозі”. Мета уроку: у доступній формі донести до свідомості учителя 
те, що він Учитель з великої букви. Продовжувати розвивати слух і терпіння. 
Формувати загально-навчальні навички. Розвивати уміння правильного відпочи-

нку. Засвоїти правила техніки безпеки при виконанні колективної усмішки. Виховувати почуття лю-
бові та поваги до себе, як до своїх учнів. 

  Сьогодні ваше свято, а тому ми вшановуємо всіх тих, кого любимо і поважаємо. Хто  вражає нас 
своїм обсягом знань? Хто завжди бажає нам добра? Кого ми часом ображаємо? Хто беззахисний пе-
ред невихованістю, недосвідченістю, агресивністю? Так, це ви, дорогі наші. 

    Відео. Притча про вчителів  
 Вчительська доля – мудрістю вкрита,.. 
  А ще ми подумали, що, можливо, наших викладачів, як і звичайну людину, цікавить майбутнє, 

тому придбали газету «Новини Закарпаття» із астрологічним прогнозом на цей тиждень. 
     (Розгортає газету) Отож, якщо серед вас є :…. 
           А наше свято продовжується. Вас прийшов привітати представник  самої знедоленої частини уч-

нів – учительський син 
  Я прийшов до вас на свято, не займу часу багато… 
  Наші найщиріші побажання директору ліцею. Вітаємо вас, шановний Василь Іванович, зі святом 

і запрошуємо до слова 
 Учителю – яке прекрасне слово!  Багато хочеться мені сказать. 
 Але про те я поведу тут мову, що вчителів потрібно шанувать. 
 Повинні бути вдячні ми довіку, за їхню віру, ласку і тепло, 
 За те, що розуміли нас, любили, за допомогу, чуйність і добро. 
  Щасливий директор, коли в нашому ліцею 
 Розумні і добрі його заступники 
 Отож ми сьогодні вітаєм 

Тих, в кого турбот, крім уроків, гора! 
Спасибі вам треба сьогодні сказати, 
Вклонитись низенько, прийшла вже пора! 

  Загинули б люди, повірте, без мови 
 Бо як би вони спілкуватись могли? 
 Якби говорити не вміли й читати 
 То дикі, печерні ще й досі були б... 
  Я мовників всіх красномовно вітаю 
  Із святом вас, любі мої вчителі 
  Хай в день цей прекрасний на диво розквітнуть 
  Всі квіти чудові моєї землі. 
 Відео-привітання «Будні вчителя» 
 Рученьки терпнуть, злипаються віченьки,… 
 Дорогі, шановні наші наставники! Земний уклін вам, невтомні трудівники і терпеливі вихователі. 
Знайте, що всі ваші учні, де б ви не були, люблять вас і несуть у своїх серцях золоті зерна, які ви засіва-
ли своїми руками день в день, з року в рік. 

Ведучий 2. Добра вам, щастя, слухняних учнів і сонячних днів. Віри, Надії, Любові! 
 

Білей Віра Йосипівна, 
 класний керівник 
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                 Поради для всіх 

 Щоб не стати рабом Всесвітньої павутини, по-
вірте, що ваша залежність – це неприємна реаль-
ність. Порахуйте, скільки годин на добу ви проводи-
те перед комп'ютером і що можна було б встигнути 
зробити за цей час. Це не означає, що потрібно зо-
всім відмовитися від відвідування сайтів і перегляду 
електронних листів, але спробуйте скоротити цей 
час до мінімуму. Кожен раз, коли включаєте ноутбук 

(комп'ютер), відзначайте час початку і закінчення роботи на ньому – так ви зможе-
те реально побачити, скільки цінного часу поглинають цікавість, нудьга і байдику-
вання. Намагайтеся ефективно проводити свій кожен день. 
 Якщо не вистачає сили волі на самоконтроль, то спробуйте візуально звер-
нути увагу свого мозку на цю проблему. Досить повісити стікери з наказами вимк-
нути комп'ютер або не заходити на такі-то сайти. 
 Якщо ви у вільний час любите побродити по просторах соціальних мереж, 
то попросіть директора закладу, в якому працюєте, відключити вам доступ в Інте-
рнет, чесно зізнавшись у своїй залежності. 
 У випадку, коли ви працюєте в домашніх умовах, спробуйте зіграти на своїй 
ощадливості: скільки грошей доведеться сплатити за додатковий час перебування 
в мережі і витрачену електроенергію. 
 І це не дуже допомагає? Тоді, напевно, слід завести собі домашнього улюб-
ленця, а краще – кількох, щоб виділяти час для догляду за ними. Якщо шкода ви-
тратити свої «кровні», то попросіть друзів вам на день народження подарувати об-
рану живність – тоді вже нікуди не подінешся, доведеться доглядати. Уявіть, що 
наші брати менші доставлять багато приємних хвилин, які навіть не зрівнятися зі 
звуком надходження повідомлення в аську. 
 Нічого з перерахованого вище не допомагає, а на тварин у вас просто алер-
гія? Тоді є ще одна цінна порада: сходіть на прийом до психолога, поспілкуйтеся з 
ним, щоб стало зрозуміло, з якої причини ви ігноруєте спілкування, прагнете 
«оселитися» в Інтернеті і чого конкретно вам не вистачає в реальному житті. 
 НЕ бійтеся, адже психологи не будуть лікувати вас таблетками і уколами, а 
спробують розібратися з душевними комплексами. Іноді люди замикаються в собі 
через зайву самокритичність або ж невпевненості в собі, надуманих комплексах з 
приводу свого розуму або зовнішності. 
 Спробуйте зайнятися чимось глобальним, що 
здатне змінити весь ваш розпорядок дня, наприклад, 
зробіть ремонт. Спробуйте відновити стосунки зі ста-
рими друзями, ходіть частіше в гості, відвідуйте суспі-
льні місця. 

Залежність від Інтернету. Як боротися? 
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Випуск 15 Пам’ятка для батьків 

 
Як уберегти підлітків від негативного контенту.  

 Розмовляйте з підлітками про їхніх друзів в Інтернеті і про те, що вони там 
роблять. Запитуйте про людей, із якими вони спілкуються в соцмережах, і переко-
найтеся, що ці люди їм знайомі. Як педагогам, так і батькам бажано створити влас-
ні сторінки. Так легше буде контролювати коло людей, з якими спілкується учень. 
 Цікавтеся, якими чатами й дошками оголошень користуються підлітки і з 
ким вони спілкуються. Заохочуйте використання модерованих чатів і вимагайте, 
щоб вони не спілкувалися у приватному режимі. 
 Наполягайте, щоб підлітки обережно погоджувалися або не погоджувалися 
зовсім на особисті зустрічі з друзями з Інтернету. Нагадуйте про небезпеки, які мо-
жуть спричинити такі зустрічі. 
 Вимагайте від підлітків ніколи не надавати особисту інформацію через елек-
тронну пошту, у чатах, соцмережах, реєстраційних формах, особистих профілях і 
під час реєстрації на конкурси в Інтернеті. Нагадуйте, чим це може обернутися. 
 Допоможіть їм захиститися від спаму. Навчіть підлітків не надавати в Інтер-
неті своєї електронної адреси, не відповідати на небажані листи і використовувати 
спеціальні коштові фільтри. 
 Постійно нагадуйте, що жодному разі не можна використовувати Інтернет 
для хуліганства, поширення пліток або погроз. 
 Обговоріть із підлітками азартні онлайн-ігри і пов'язаний із ними ризик. На-
гадайте, що дітям не можна в них грати. 
 Вивчіть програми, які фільтрують інформацію з мережі Інтернет, наприклад, 
Батьківський контроль у Windows . 
 Час від часу перевіряйте в браузері, які сайти відвідувала ваша донька чи 
син. Якщо вона настільки доросла, що розбирається в комп’ютері краще за вас і 
вміє «замітати сліди», зверніться по допомогу до професійного програміста - він 
напевно зможе відновити інформацію. Проводячи таку перевірку хоча б і зрідка, ви 
зможете захистити свою дитину від багатьох ризиків. 
 Якщо ж ви застали підлітка за відвідуванням сумнівних сторінок, не сваріть 
його, не підвищуйте голос, постарайтеся обговорити ситуацію. Захистити його від 
Інтернету примусово ви не зможете. Здійснювати контроль можна лише в тому ви-
падку, якщо підліток вам довіряє і знає, що ви довіряєте йому. 
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 Слово про колегу 

 Вітаємо з Днем народження Станко Ганну Петрівну, прибиральницю 
службових приміщень та даруємо такі слова: 
 Прийміть наші щирі вітання з Днем народження. Бажаємо Вам здо-
ров'я, щастя, успіху та натхнення у справах. Нехай рідні завжди оточують 
Вас любов'ю та розумінням, а колеги — повагою.  

 
 

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

В святковий день 
Прийміть вітання 

Та найщиріші побажання: 
Здоров'я, щастя та добра, 
Наснаги, успіхів, тепла. 

І повсякденно, повсякчас 

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

З Днем народження вітаєм, 
Щастя й успіхів бажаєм. 
Хай краса лиш розквітає, 

Смуток душу оминає. 
Щоб у домі була радість, 

А в душі — далеко старість! 
Радуйтесь прекрасним дням, 

Що життя дарує Вам! 
 

  

8 жовтня 2018 року святкує свій День народження  

Зілінець Віра Михайлівна. 

  Благополуччя і достатків, 
       Втілення задумів, мети, 

         Багатства, розкошів і статків, 
      Щастя і радості завжди  
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 Бібліотека інформує 

ТРИ   НАЙВАЖЛИВІШІ   ФАКТИ   ПРО   14    ЖОВТНЯ 

   Козацтво  
      Зазначимо, що  Покрова  Пресвятої  Богородиці  була  одним  з  найголовніших  
свят  запорозьких  козаків. Вони  будували  багато  однойменних  храмів  та  особли-
во  шанували  ікони  Покрови. 
        Саме  на  Покрову  запорозькі  козаки  вирушали  на  зимівлю  по  своїх  хуто-
рах  та  зимівниках. На  Запорозькій  Січі  залишалася  тільки  постійна  залога  із  
січовиків.  Тоді  основними  були  церковні  вихідні,  тому  і  склалося  козацьке  свя-
то  на  Покрову. 
        Першу  церкву  на  честь  Покрови  запорожці  побудували  в  1659 році  на  Чо-
ртомлицькій  січі.  За  свідченням  українського  історика  Дмитра  Яворницького,  за  
час  існування  січі  було  побудовано  13  церков  Покрови  Богородиці. 
        Коли  у  ХVII – XVIII  століттях  з’явилося  „козацьке  бароко”, митці  почали  
малювати  новий  вид  ікони, який  отримав  назву  „Козацька  Покрова”. На  ній  під  
покровом – омофором   Богородиці  іконописці  розміщували  українських  гетьма-
нів, старшину  та  відомих  козаків. 
        Враховуючи  цю  історичну  традицію, було  вирішено  зробити  пам’ятний  
день,  присвячений  внеску  козаків  у  розвиток  української  державності. 
                                              Українська  повстанська  армія  
       14  жовтня  також  вважається  днем  заснування  Української  повстанської  ар-
мії ( УПА). Інформація  про  створення  УПА  14 жовтня  є  у  постанові  Української  
головної  визвольної  ради  від  30 травня  1947року  та  наказі  передостаннього  Го-
ловного  командира  УПА  Романа  Шухевича  від  14  жовтня  1947  року. 
        „В  місяці  жовтні  1942 р. на  Поліссі  постали  перші  збройні  відділи, що  да-
ли  початок  Українській  повстанській  армії. Для  зафіксування  цього  історичного  
моменту  визнається  день  14-го  жовтня  1942 року  днем  постання  УПА”, - йдеть-
ся  у  наказі. 
       Однак, документа, який  би  регламентував  створення  УПА саме у  жовтні  
1942 року, не  виявлено  у  численних  матеріалах  діловодства  цієї  військової  стру-
ктури. Історики  ще  не  дійшли  до  остаточних  висновків у  питанні, коли  було  
створено  УПА. 
                                                 День   захисника   України 
       Навіть  після  проголошення  незалежності  в  Україні  зберігалася  радянська  
традиція  святкування  23 лютого  Дня  захисника  Вітчизни. Було  зрозуміло, що  
Україні  потрібне  своє  свято,  яке  спиралося  б  на  вітчизняні  історичні  традиції  і  
не  мало  б  стосунку  до  Росії. 
       Нагальна  потреба  у  такому  святі  особливо  гостро  постала  після  російської  
анексії  Криму  та  окупації  частини  Донбасу.  Армія, яка  окупувала  Крим  та  час-
тину  Донбасу, якраз  вважала  своїм  святом  23  лютого,  день  заснування  Черво-
ної  армії. 
       У  таких  умовах  було  зовсім  недоречно  зберігати  звичай  відзначати  свято, 
яке  було  присвячене  подіям, що  сталися  на  далекому  від  України  північному  
заході  Росії  у  1918 році. 
        День  захисника  України  був  офіційно  встановлений  як  державне  свято  14  
жовтня  2014 року  указом  Президента України. 
 



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» 


