
 Шановні колеги та здобувачі освіти! 9 листопада ми 
відзначаємо велике свято – День української писемности 
та мови. 
 Народна мудрість стверджує: скільки знаєш мов, сті-
льки разів ти людина. Але я впевнений, що без рідної мови 
жодна людина не здатна повноцінно почувати себе части-
ною власного народу, його історії та культури. «Мова – це 
душа народу, а народ без мови – не народ», – говорив Воло-
димир Сосюра. 
 З гідністю і шаною ми маємо усвідомлювати велику 
вагу рідного слова й особисту відпо-
відальність за нього перед минулим, 
сьогоденням і майбутнім. Отож, ба-
жаю всім співвітчизникам утверджу-
вати рідну мову, щоб цей нетлінний 
скарб служив єднанням між поколін-
нями, возвеличував Україну й украї-
нців.   

З повагою Білак В.І., директор ліцею  
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      Професійний (професійно-
технічний) заклад – це заклад осві-
ти, що забезпечує  реалізацію пот-
реб  громадян у професійно-
технічній освіті, оволодінні робітни-
чими професіями, спеціальностями, 
кваліфікацією відповідно до їхніх 
інтересів, здібностей, стану здоро-
в’я. Діяльність  ДПТНЗ 
«Білківський  професійний  аграр-
ний  ліцей» , бібліотеки  зокрема, 
спрямована на виявлення  здібнос-
тей кожного  учня та  їх  розвиток, 
формування  активної  громадянсь-
кої  позиції, інтересів і потреб у чи-
танні, розширення їх духовного сві-
ту.  
           Головними  акцентами у  сво-
їй  діяльності  вважаю  співвідно-
шення  форм і  методів  бібліотечної  
роботи  з  моральними  потребами і  
мотивами  поведінки  учнів;  форму-
вання  творчої  особистості  засоба-
ми  бібліотеки  й  книги,  залучення  
кожного  читача  до  різносторон-
ньої  діяльності, виховання  учнів  
небайдужими,  здатними  відгукну-
тися  серцем, думками,  почуттями  
на  всі  події  оточуючого  життя. 
          Робота  бібліотеки   спрямова-
на  на  вирішення  таких  завдань: 
*   сприяння  реалізації   державної  
політики  в  галузі  освіти,  розвитку  
навчально -  виховного  процесу; 
*   виховання   учнів на  високих  
зразках  світової  та  вітчизняної  
культури, формування на  цій  осно-
ві  національної  свідомості,  шаноб-
ливого ставлення  до  книги  як  до  
головного  джерела  знань; 
*   виховання  в  учнів  інформацій-
ної  культури  та  культури  читання; 
*   розвиток  творчої  думки, пізна-
вальних  здібностей  та  інтересів  
учнів,  сприяння  успішному  засво-
єнню  ними  навчальних  програм; 
*     сприяння  самоосвіті  учнів  та  
педагогів  за  допомогою  різномані-
тних  форм  і  методів  бібліотечної  
роботи,  забезпечення  їх  необхід-
ною  літературою, інформацією; 
*    піднесення  на  якісно  новий  
рівень  бібліотечної  справи з  тим, 
щоб  кожен  учень  оволодів  осно-
вами  бібліотечно-бібліографічних  
знань. 
           Ставлячи  перед  собою  за-
вдання  відродити  значущість  біб-
ліотеки  ліцею  як  осередку  культу-
рного просвітництва  та  духовного  
відродження учнівської  молоді, я  
визначила  основні  напрямки  своєї  
роботи: 
*     формування  дієвого  бібліотеч-

ного  фонду  на  основі  запитів, 
інтересів  і  потреб  читачів; 
* оптимізація  довідково-
бібліографічного  обслуговування  
користувачів та  інформаційного  
забезпечення  навчально-виховного 
процесу; 
*     напрацювання  оптимальної  
системи  щодо  формування в  уч-
нів  основ  інформаційної  культури  
та  культури  читання; 
*      упровадження  сучасних  інфо-
рмаційно–комунікативних,  бібліо-
течних  технологій  популяризації  
літератури. 
           Здійснюється  вирішення  
цих  завдань  через  поєднання  ін-
формаційної, бібліографічної  та  
масової  роботи. 
           Одним  із  основних  видів  
діяльності  бібліотеки  є  формуван-
ня,  систематизація й  популяриза-
ція  бібліотечного  фонду. Він у  
всіх  його  структурних  підрозді-
лах  покликаний  задовольнити  чи-
тацькі  запити  користувачів, урахо-
вуючи їх вікові  особливості й  пот-
реби. 
          Книжковий  фонд  бібліотеки, 
що  нараховує  понад  22 тис.  при-
мірників, систематизовано й з мо-
дельовано  відповідно до  бібліоте-
чних  стандартів. У  ньому  виділе-
но  навчальну, довідкову, психоло-
го – педагогічну, методичну. Осно-
вний  книжковий  фонд  розміщено 
в  читальному  залі,  який  відкри-
тий для користувачів. У режимі  
відкритого  доступу  користувачі  
мають змогу краще  вивчити  роз-
міщення  та  склад  книжкового  
фонду,  вільно  в  ньому  орієнтува-
тися. А в  бібліотекара є  більше  
часу й  можливостей  для  індивіду-
альної  роботи: під  час  довірливої  
бесіди  з  учнем  вивчати  його  чи-
тацькі  інтереси,  давати корисні 
поради  щодо  вибору  книги та  
роботи з нею, рекомендувати  тво-
ри з  книжкових  виставок, що  від-
повідають  його запитам  та  потре-
бам. 
          Якісне  та  своєчасне  вико-
нання  замовлень, запитів  користу-
вачів завжди  потребує  великих  
затрат  часу. У  бібліотеці  користу-
вачі  отримують  індивідуальні, 
групові та  тематичні  довідки. Са-
ме  системний  облік  й  аналіз  ви-
конаних довідок спрямований на 
коректування системи  довідково – 
бібліографічного обслуговування 
користувачів. 

ТВОРЧА  РЕАЛІЗАЦІЯ   ОСНОВНИХ  ЗАВДАНЬ  
БІБЛІОТЕКИ  ЗП(ПТ)О 

Стр. 2 
Методичний вісник          

                 

Ольга Доброва,  
бібліотекар ліцею 

З досвіду роботи  

      «Бібліотекар – 

розпорядник  долі  

книг.  

      Бібліотекар – 

перший  стимуля-

тор читацького 

інтересу.  

     Бібліотекар – 

провідник, який 

допомагає  книзі  

знайти  шлях до 

читацького сер-

ця…»                                  

Ю. Яковлєв 



Духовне оновлення нашої дер-
жави, процес демократизації суспільс-
тва передбачають створення сприятли-
вих умов для утвердження атмосфери 
творчості, багатогранного розвитку 
особистості, її обдарованості. Завдання 
щодо виховання людей із високим тво-
рчим потенціалом постає не лише як 
актуальна проблема сучасної педагогі-
чної науки та практики, але і як соціа-
льна необхідність. 

Розвивати творчі здібності мо-
жна по-різному. Деякі обдаровані учні 
переважно самостійно розвивають і 
удосконалюють свої здібності, щоб 
вони стали творчими. Але для розвит-
ку творчих здібностей більшості вихо-
ванців важливою є саме роль учителя. 
Основне завдання якого - управляти 
процесами творчого пошуку, йдучи від 
простого до складного: створювати 
ситуації, що сприяють творчій актив-
ності та спрямованості учня, розвивати 
його уяву, асоціативне мислення, здат-
ність розуміти закономірності, праг-
нення постійно вдосконалюватися, 
розв’язувати дедалі складніші творчі 
завдання.    

Використовуючи якісь педаго-
гічні технології, учитель повинен вра-
ховувати її «плюси» і «мінуси», зважа-
ти на індивідуальні особливості своїх 
учнів, їхню готовність до роботи за 
певною технологією. Часто у роботі 
словесники надмірно захоплюються 
використанням якоїсь однієї педагогіч-
ної технології, не помічаючи її 
«мінусів», не враховуючи індивідуаль-
ні особливості своїх учнів, їх готов-
ність до роботи за певною технологі-
єю. Вважаю, що сучасному педагогові 
необхідно вибрати те «зерно», що 
дасть змогу створити свою міні-
методику. А у творчого вчителя і учні 
прагнутимуть до творчості. 

У своїй педагогічній практиці 
використовую спосіб інтеграції окре-
мих елементів таких сучасних техно-
логій навчання :  
•    Проектне навчання; 
•    Інтерактивна технологія; 
•    Особистісно-зорієнтоване навчан-
ня. 

Для того, щоб така інтеграція 
принесла бажаний результат, намагаю-
ся вникнути в методику кожної з освіт-
ніх технологій і використовувати на 
своїх уроках залежно від теми, мети 
виучуваного матеріалу, а також типу 
уроку та навчального предмета.  

Незважаючи на розмаїття ново-
введень, основною формою організації 
навчальної діяльності залишається 
урок.  Яким же повинен він бути?  Су-
часний урок – це урок демократичний. 
Для такого уроку характерними озна-
ками є:  

•    підготовка не мовознавців-
теоретиків, а гуманних освічених лю-
дей; 

•    навчання не словом, а спра-

вою; 
•    проведення його не для учнів, 

а разом з ними;  
•  спрямовування діяльності не на 

клас в цілому, а на особистість кожного 
учня; 

•    забезпечення повного засвоєн-
ня навчального матеріалу на уроці. 

Сучасна методика має багатий 
арсенал прийомів інтерактивного на-
вчання від найпростіших  («Робота в па-
рах», «Ротаційні (змінні) трійки», 
«Карусель», «Мікрофон»)  до складних 
(«Мозковий штурм», «Мозаїка», «Аналіз 
ситуації»), а також імітаційні ігри, дис-
кусії, дебати. Використання інтерактив-
них технологій не самоціль, а засіб ство-
рення атмосфери доброзичливості  й по-
розуміння, зняття з душі дитини  почуття 
страху, спосіб зробити її розкутою, наві-
яти впевненість у своїх силах, налашту-
вати на успіх, виявити здібність до твор-
чості. 

На мою думку, головне – вміло 
застосувати інноваційні форми роботи, 
що  дасть змогу учителеві успішно роз-
в’язати порушені проблеми. Для цього 
визначила такий алгоритм: 

- визначити рівень підготовленості 
класу до сприйняття тієї чи іншої 
технології; 
- провести достатню попередню під-
готовку; 
- забезпечити послідовність в освоєн-
ні учнями певних прийомів роботи; 
- дати учням інструктивні матеріали. 
На уроці шляхом інтеграції вказаних 

вище технологій прагну розвивати кри-
тичне мислення учнів. Критичне мислен-
ня зовсім не означає негативності су-
джень або необґрунтованості критики. 
Це зважений і вдумливий  розгляд  різ-
них, а часом і протилежних підходів і 
розумінь проблеми з метою прийняття 
обґрунтованих рішень та формулювання 
оцінок.  

Орієнтація на критичне мислення 
передбачає передовсім повне неприйнят-
тя будь-якої думки або оцінки «на віру»: 
кожен учень, не беручи до уваги жодних 
авторитетів, має сформувати власну дум-
ку про явище в контексті навчальної про-
грами.  

Необхідно врахувати й те, що крити-
чне мислення завжди діалогічне, тобто 
передбачає дискусії передовсім між ти-
ми, хто навчається. У процесі обговорен-
ня висуваються критерії мислення, іден-
тифікуються й обговорюються життєві 
контексти, а мисленнєвий процес у ціло-
му піддається оцінюванню.  

Отже, у процесі своєї роботи я пере-
коналася, що лише вдала інтеграція су-
часних педагогічних технологій на осно-
ві постійного розвитку критичного мис-
лення учнів дасть змогу розвивати творчі 
здібності, а значить, і формувати творчу 
особистість учня. 

Інноваційні технології навчання  у розвитку творчих здібностей учнів на 
уроках української мови та літератури 

Стр. 3 
Методичний вісник  

Випуск 26 З досвіду роботи  

Оксана Біров,  

викладач української мови та 
літератури 

Життя доводить, 
що в складних 

умовах, що пос-
тійно змінюють-

ся, найкраще орі-
єнтується, прий-

має рішення, пра-
цює людина твор-

ча, гнучка, креа-
тивна, здатна до 

генерування і ви-
користання ново-

го (нових ідей, за-
думів, нових під-
ходів та рішень). 



Клятва героїв нашого часу (себто викладачів)! 

Стр. 4 
Методичний вісник          

                 З усмішкою про педагогів 

 1. Щодня, щогодини, щомиті писати конспекти, планування і всякого 
роду нечисть обіцяємо! 
 2. Сьогодні, завтра, завжди читати айсберги наукової літератури з пе-
дагогічних питань урочисто зобов'язуємось! 
 3. І зранку, і вдень, і вночі блукати в заплутаних лабіринтах новітніх 
та ще новітніших інформаційних технологій щиросердно клянемось! 
 4. Навіть із закритими очима та у сні своїх любих учеників-мучеників 
та їхніх ще більш люблячих татусів та матусь з широкою посмішкою бачи-
ти присягаємось! 
 5. Як спеціальний загін 
особливого призначення 
швидко та ефективно реагу-
вати на всі ситуації незвично-
го, нетрадиційного, трагічно-
го та комічного характеру чи-
стосердечно закленаємось! 
 6. На освітні реформи, 
нові програми, зміни до атес-
тації педагогічних працівни-
ків реагувати адекватно, в ме-
жах чинного законодавства та 
без неврозів й психічних роз-
ладів щиро, без зайвого пафосу та потрясіння нервової систе-
ми зарікаємось! 
 7. В ліцеї, вдома, на прогулянці, в аптеці й навіть на безлюдному ос-
трові, чи хоча б у космосі відповідати на усі бажані й не дуже дзвінки дає-
мо непохитне слово Педагога Невмирущого! 
 8. З будь-якою температурою, зі зламаними кінцівками, перебуваю-
чи в комі на улюблені уроки та усілякі інші каторжні роботи прибігати, 
приходити, приповзати у будні та свята від чистого серця і без злих по-
мислів обіцяємо!!! 



Тренінгове заняття «Спілкування – це здорово!» 

Стр. 5 
Методичний вісник  

Випуск 26 Виховний простір  

Мета: Ознайомити підлітків з базовими положеннями теорії спілкування, формувати в 
учнів  навички ефективного спілкування, установлювати тісні стосунки із співроз-
мовником, спонукати їх застосову-вати набуті знання у повсякденному спілкуванні; ви-
ховувати високу мовну куль-туру. 
Епіграф. Найбільша розкіш на світі -  це розкіш людського спілкування. 

Антуан де Сент Екзюпері 

Хід тренінгу 
І. Вступна частина 
Вихователь (тренер). Наше життя дуже стрімке, цікаве, повне несподіванок, але в ньому 
існують важливі речі, які люди цінують понад усе, називаючи їх безцінними, тому що 
придбати ці речі не можна ні за які кошти.  
Як ви гадаєте, що це може бути? (Життя, знання, здоров’я, повага, любов…).  
Отримувати нові знання та вміння перш за все допомагають спілкування та взаємодія з 
іншими людьми. Тому саме про спілкування ми з вами і поговоримо сьогодні.  Ми з вами 

зібралися, щоб краще пізнати себе та своїх друзів та налагодити взаємодію в нашій групі. У цьому нам допоможе наше сьогод-
нішнє заняття на тему «Спілкуватися – це здорово!», яке спрямоване саме на те, аби ми вдосконалили своє вміння спілкуватися 
та взаємодіяти з іншими людьми. 

Вправа «Не хочу хвалитися, але я …»  
Мета: розвивати у підлітків уміння стислої самопрезентації. 
Зараз кожен з вас по черзі назве своє ім’я та скаже фразу, що починається зі слів: «Не хочу хвалитися, але я…». Якщо ви не 

заперечуєте, то першою презентую себе я ( «Не хочу хвалитися, але я добре вмію готувати»). 
Очікування учасників  
Зараз я роздам вам стікери у формі яблук та пропоную написати на них чого саме ви очікуєте від нашого заняття. Після того, 

як ви напишете ваші очікування підійдіть до ось цього уявного дерева та приклейте ваші «яблучка» на його гілках. 
Вправа «Правила»  
Мета: створити правила роботи в групі, сприяти створенню робочої та доброзичливої атмосфери під час тренінгу. 
Для чого в нашому житті існують різні правила? (Щоб ми своєю поведінкою дотримувались загальноприйнятих норм. Щоб 

інколи ми не ставили в незручне положення інших людей…) А зараз я пропоную вам прийняти правила за якими буде працювати 
наша група під час тренінгу  

ІІ. Основна частина 
Розповідь для активації уваги учасників  
Мета: активізувати учасників для виконання наступної вправи, створити позитивний настрій. 

Історія про рай та пекло 
Висновок: порозумітися, вирішити проблеми люди можуть взаємодіючи один з одним, спілкуючись. 
Мозковий штурм «Спілкування – це…»  
Мета: визначити поняття «спілкування», з’ясувати яке значення в нашому житті має спілкування. 
Вихователь-тренер. Послухайте вислови відомих людей про спілкування. - Заговори, щоб я тебе побачив (Сократ).  
- Єдина розкіш людського існування – це розкіш спілкування (А. де Сент Екзюпері).  
- Краще нічого не говорити, ніж говорити абищо (П. Буаст).  
- Багато говорити і багато сказати – не одне й те саме (Софокл)  
А тепер скажіть, будь ласка, які ви знаєте прислів’я та приказки про спілкування. (Відповіді учнів) 
Енергейджер «Пересадки» 
А зараз я пропоную вам трішечки розслабитись. Я буду говорити фразу «Зараз нехай поміняються місцями всі ті, у кого є 

годинник, або хто сьогодні спізнився на перший урок, або у кого довге волосся і т.д. Ті з вас, яким притаманна ця риса або 
мають даний предмет повинні помінятися місцями, не можна мінятися з сусідами справа або зліва. У ведучого є все, навіть 
якщо у нього насправді цього немає. Ви повинні намагатись якнайшвидше зайняти чийсь стілець, той, кому стільця не вистачи-
ло, стає ведучим. 

Вправа «Плітка»  
Мета: показати механізми створення неефективної комунікації, виявити фактори, що впливають на спотворення інфор-

мації.  
Вправа «Який я у спілкуванні?»  
Вправа «Якості та вміння, важливі для ефективного спілкування»  
Мета: з’ясувати уявлення учасників про важливі якості та вміння особистості, необхідні для ефективного спілкування. 
А зараз я пропоную вам об’єднатися у 2 групи. Протягом 4 хвилин ви повинні записати: 1-ша група - якості і вміння людини, 

які, на вашу думку, необхідні для ефективного спілкування; 2-га група - якості, які заважають ефективному спілкуванню. 
Після цього учасники презентують свої роботи. Кожен учасник може висловити свою думку, наводячи аргументи та прикла-

ди. 
Вихователь-тренер. Полегшіть іншим спілкування з вами, ідучи їм на зустріч. Для цього уважно вивчіть наступні рекомен-

дації і використовуйте їх. І ви будете «душкою компанії».  
Ідіть на зустріч людям з відкритим серцем. 
Під час спілкування тримайтесь спокійно та впевнено. 
Будьте терпимі, спокійні та оптимістичні. 
Враховуйте інтереси інших людей. 

Висновок. Спілкуватись – це здорово! 

Надія Целлер, 
вихователь гуртожитку 



Стр. 6 
Методичний вісник          

                 Сходинки до успіху 

1. Частіше згадуйте та проговорюйте позитивні відгуки про себе, запишіть їх на аркуші папе-
ру, читайте їх у хвилини невдач, розчарувань і труднощів - вони допоможуть відновити віру в 
себе, а це - запорука подолання всіх життєвих негараздів. 

2. Вправляйтеся у вербальному й візуальному викладі творчих ідей, проговорюйте, записуй-
те, замальовуйте все, що спадає на думку з проблеми, над якою розмірковуєте.  

3. Прагніть до співробітництва з колегами, налаштовуйтеся на спільну творчу діяльність. 
4. Постійно й свідомо формуйте себе як активну, ініціативну особистість. 
5. Пам’ятайте: в кожному з нас закладені фізичний, психічний і духовний «реактори», які ли-

ше варто запустити, і вони допоможуть злітати над рутиною, підніматимуть на висоту справж-
ньої величі, здобутої працею, наполегливістю, освіченістю та порядністю. 

6. Якщо ваше творче натхнення спіткала криза, спробуйте «переключитися»: зустріньтеся з 
друзями, відверто поговоріть з кимось, послухайте гарну музику, погуляйте на свіжому повітрі, 
відвідайте церкву, займіться фізичною роботою. 

7. Починайте день з фізичної розминки на свіжому повітрі, в місці, де є хоча б кілька дерев.  
8. Вчіться бачити себе очима підлітків, намагайтеся викликати у них захоплення і бажання 

бути схожими на вас. 
9. Частіше всміхайтеся учням і колегам. Усмішка - це свідчення того, що вам приємно спілку-

ватися, разом творити, працювати. 
10. Будуйте спілкування з учнями не «від себе», а «від них». 
11. Прагніть, щоб під час взаємодії учні частіше чули від вас схвалення, похвалу, заохочення. 
12. Вислуховуйте кожного учня до кінця, не перебиваючи.  
13. Уникайте у взаємодії з вихованцями штампів, стереотипних реакцій на їхню поведінку. 
14. Прагніть подолати в собі негативні установки щодо деяких учнів, намагайтеся помітити 

позитивне в кожному і постійно нагадуйте собі це, реагуючи на їхні вчинки. 
15. Постійно вдосконалюйте своє мовлення, збагачуйте його новими образними висловами, 

викорінюйте слова-паразити, діалектизми. 
16. Якщо трапилися неприємності, не зациклюйтеся на них, не «прокручуйте» їх в уяві знову 

й знову. Проаналізуйте ситуацію, зробіть висновки, щоб не повторювати подібних помилок у 
майбутньому.  

17. Якщо якийсь «внутрішній голос» постійно нашіптує, що життя важке, праця невдячна, а 
здоров’я вже не те, щоб щось змінити й подолати, відшукайте у скарбничці пам’яті приємні мо-
менти. Не забувайте, що ваша робота дуже важлива й значуща, бо пов’язана з великою місією 
— формування Людини.  

18. Сильна людина, справжній Педагог на все, що відбувається, реагує мудро, сприймаючи 
подію як сигнал до усвідомленої адекватної реакції, а не привід впадати у відчай. Тож важливо 
поставити перед собою дві основні мети: стати сильним духом і навчитися бути щасливим.  

19. Шукаючи вихід з будь-якої скрутної ситу-
ації, не втрачайте свою гідність і не принижуйте 
чужу. 

20. Вдумливо читайте і беріть на озброєння 
те, що співзвучне вашим відчуттям, думкам, 
принципам. Не зупиняйтеся у своєму розвитку 
ні на хвилину, бо за зупинкою чатує регрес в 
особистісному розвитку й професійній діяльнос-
ті. 

«Двадцять правил успішного педагога»  



Стр. 7 
Методичний вісник  

Випуск 26 Пам’ятка для батьків 

Знаходимо спільну мову з батьками учнів 

    Усі викладачі  час від часу спілкуються з батьками своїх учнів. Уникнути цього не завжди приємного 
обов’язку неможливо, адже нерідко саме від взаєморозуміння обох сторін залежіть успішність учня. Час-
то головним завданням є необхідність налагодити взаємодію та не допускати конфліктних ситуацій. 
Як показує досвід, батьки бувають різними. Деякі з них справжні взірці: цікавляться особливостями на-
вчання, роблять усе можливе задля розвитку дитини та при необхідності консультуються з викладачем. А 
інші – повна їм протилежність, до того ж нерідко вони керуються такими думками: 

- їхня дитина особлива та потребує максимум уваги; 
- викладач все робить неправильно, тому треба дати йому кілька «цінних» порад; 
- все що відбувається у ліцеї, залишається у ліцеї, інформувати їх про це не обов’язково; 
- їх точка зору є єдиною вірною, це треба довести будь якою ціною (можна навіть кричати на педагога 

та ображати його). 
Це узагальнення не вичерпне. Впевнені, що викладачі можуть додати ще кілька типів батьківської пове-
дінки, з якою їм довелось зіштовхуватись.  
1. Спробуйте знайти контакт і зосередити увагу співрозмовника на собі. 
Навчитися цьому складно, але необхідно. Тут у нагоді стануть психологічні хитрощі на кшталт: завжди 
привітна посмішка, зоровий контакт, спокійна інтонація та стримана жестикуляція. Бесіду ж варто поча-
ти з позитивних моментів, після цього подальші зауваження (якщо вони будуть) сприйматимуться вже не 
так гостро. 
2. Умійте не тільки говорити, а й слухати. 
Якщо батьки налаштовані агресивно та замість конструктивного діалогу намагаються щось довести ви-
кладачу, то сенсу у розмові не багато. А якщо обидва учасника не хочуть чути один одного? Тож викла-
дач має бути мудрішим, спробуйте налагодити контакт з матір’ю чи батьком учня, а перш за все – вислу-
хати. 
3. Тримайте свої емоції при собі. 
Якщо людина налаштована досить агресивно, уподібнюватись їй не варто та навіть протипоказано. До 
того ж зайві емоції завадять вам зрозуміти позицію опонента, в результаті ви посваритеся, а от відновити 
нормальні стосунки після такого буде не так вже й просто. Батьки критикують вас чи ваших колег? Не 
обурюйтесь, а прислухайтесь, можливо, в чомусь вони таки мають рацію. 
4. Будьте максимально відкритими. 
Інколи батьки заздалегідь можуть бути негативно налаштовані до викладача, але буває й таке, що гарні 
на початку стосунки раптово псуються. Чому? Тому що іноді батьки не відчувають зворотного зв’язку. 
Час від часу виходьте на зв’язок з батьками, особливо якщо помічаєте, що учень поводить себе нетипово.  
5. Пам’ятайте, що мета спілкування – благополуччя учня. 
Не варто забувати про те, що конфлікти між батьками та викладачами завжди відбиваються на дитині. 
Що робити? Передусім керуватися інтересами дитини, не допускати жодних конфліктів.  
Типові помилки у спілкуванні з батьками. Але варто зазначити, що далеко не завжди проблема поля-
гає саме у батьках учнів, бувають ситуації, в яких об’єктивно недопрацював викладач. Серед найтипові-
ших помилок, яким можна було б запобігти, можна виокремити наступні: 
 не знає і не цікавиться сімейними обставинами учня; 
 відмовляється спілкуватися з батьками; 
 не допомагає батькам знайти оптимальні шляхи вирішення 
проблем дитини; 
 не довіряє думці батьків; 
 визнає лише власну точку зору; 

вважає свій авторитет непохитним. 

Як результат, батьки не мають вичерпної інформації щодо лі-
цейних справ та поведінки своєї дитини, а отже не можуть зроби-
ти правильні висновки та вчасно втрутитися.  

Не всі ситуації можна передбачити та виробити алгоритм дій 
заздалегідь. Але головне для викладача – витримка та вміння на-
лагодити контакт за будь-яких обставин. Будьте впевнені у собі! 



Стр. 8 
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 Слово про колегу 

 Вітаємо з Днем народження Гузинець Наталію 
Семенівну, методиста ліцею, та даруємо такі слова: 

Благополуччя і достатків, 
Втілення задумів, мети, 

Богатства, розкошів і статків, 
Щастя і радості завжди!  

 

     Шановний, Василь Калманович, дозвольте привіта-
ти Вас з цим чудовим святом — Днем Народження і поба-
жати Вам тільки гарного настрою, щоб робота приносила 

задоволення. Звичайно, щиро бажаємо Вам здійснення 
бажань, поваги дітей і найяскравіших днів.   

 

1 листопада святкувала свій День народження викладач спецдисциплін 
Осуська Лідія Іванівна.  

Щиро вітаємо Вас, та прийміть від нас такі рядки: 
  

Хай здоров'я, радість і достаток,  
Сиплються не мов вишневий цвіт  

Хай малює доля з буднів свято,  

Від щирого серця вітаємо Магурську Ірину Миронівну та Палюха Івана Іва-
новича, яку святкували свій День народження в листопаді. 

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

 



                 Стр. 9 
Методичний вісник          

 Бібліотека інформує 

Бібліотечний урок “Рідна мова моя українська” 

 Мета:  формувати  розуміння  того,  що  українська  мова -  наш  скарб, без  якого  не  може  існувати  ні  
народ,  ні  Україна  як  держава; розширити  знання  про  красу  і  багатство  української  мови; пробудити  
почуття  національної  гідності;  виховувати  любов  до  рідної  мови, рідного краю, почуття  поваги  до 
всього  свого, українського. 
Обладнання:  вишивані  рушники, портрет  Нестора  Літописця,  висловлювання  видатних  постатей  про  
мову.  
Бібліотекар:  Щороку, 9 листопада,  починаючи  з  1997 року  ми  відзначаємо  День  української  писем-
ності  та  мови.  І кожен  громадянин  відчуває  свою  причетність  до  свого  народу, своєї  мови.  Створена  
на  світанку  людської  історії, мова  розвивається, живе  в  народі. За  приблизними  підрахунками, на  зем-
лі  сьогодні  існує  3000 мов. Життя  мови  залежить  від  народу, який  несе  її  у  своїй  душі,  звичаях, піс-
нях  і  культурі.  Рідна  мова – це  мова  батька,  мами,  мова  народу, серця. Сьогодні  наше  свято – це  свя-
то  української  писемності  та  мови.  З  часу  винайдення  писемності  фактично  розпочався  період  доку-
ментальної  історії  людства,  тому  стало  можливим  не  лише  передавати  мовну  інформацію на  відста-
ні, але й  закріпити  її  в  часі. 
Ведучий:  Рідна  мова – це  мова, що  першою  засвоюється  дитиною і  залишається  зрозумілою  на  все  
життя.  Це  мова, якою  людина  плаче. Рідною  прийнято  вважати  мову  нації, мову  пращурів, яка  пов’я-
зує  людину  з  її  народом, із  попередніми  поколіннями, їхніми  духовними  надбаннями.                                          
Пісня „Українська  мова”. 
Ведучий:  Корені  українського  слова  проросли  із  найдавніших  діалектів  праслов’янських  племен,  ря-
сними  пагонами  розвинулися  за  часів  Давньоруської  держави.  Давнє  слово  квітами – перлами  розцві-
тало у  найдавніших  пам’ятках  культури  Київської  Русі, у  полемічних  творах,  у  красному  письменстві  
різних  часів. 
Учень – історик:  6  листопада  1997 року  було  підписано  Указ  Президента  України,  в  якому  йдеться:  
„ На  підтримку  ініціативи  громадських  організацій  та  з  урахуванням  важливості  ролі  української  
мови  в  консолідації  суспільства  постановляю: установити  в  Україні  День  української  писемності  та  
мови,  який  відзначати  щороку  9  листопада,  в  день  вшанування  пам’яті  Преподобного  Нестора  Літо-
писця”.  Перші  спроби  письма  датовані  ще  35- 50  століттями  до  нашої  ери.  Спочатку  це  була  гілоч-
ка  пальми -  знак  миру.  Потім  схематичне  зображення  предмета  чи  якогось  явища. І  нарешті – ієрог-
ліфи. Прямим  попередником  слов’янської  мови  є  алфавіт,  створений  великими  просвітителями  сло-
в’ян -  братами  Кирилом  і  Мефодієм. 
Ведучий:  Першою  людиною,  яка  друкувала  книги, був  Іван  Федоров.  Саме у  його  друкарні  було  
видано  перший  буквар,  а  також  книгу  „ Апостол” (1574 рік),  примірник  якої  зберігається  у  фондах  
Києво- Печерської  Лаври. 
Ведучий:  У  Київській  Русі  книги  цінували  як  рідкісні  скарби.  Мати  декілька  книг  означало  володі-
ти  цілим  багатством.   „ Повість  минулих  літ” називає книги  „ріками, які  наповнюють  всесвіт мудрістю  
незмірної  глибини”.  „Якщо старанно  пошукати  в  книгах  мудрості, - зазначав  Нестор  Літописець, - то  
знайдеш  користь  душі  своїй”. 
Учень – історик:  Україна  та  її  культура  святкують  своє  відродження. Але  цьому  передувала  тяжка  
боротьба.  Дуже  багато  жорстоких  літ і  століть  пережила  наша  невмируща  мова,  мужньо  знісши  та  
витерпівши  наругу  наймогутніших  царських  сатрапів і  посіпак  шляхетсько – панських  й  своїх  панів. 
Бібліотекар:  А  зараз  зверніть  увагу  на  екран, де  вказано „чорні  дати” історії  на  шляху  до  незалеж-
ності  мови…. 
Учень – історик:  Нова  українська  літературна  мова  починається  з  „Енеїди” І.П. Котляревського,  три  
частини  якої  побачили  світ  1798 року.  Творилася  нова  літературна  мова  на  зразках  усної  народно-
розмовної  мови  Наддніпрянщини, Поділля, Галичини,  Волині, Слобожанщини.  Зачинателями  цієї  мови  
були  І. Котляревський,  Г. Квітка – Основ’яненко,  Є. Гребінка, П. Гулак – Артемовський. 
       Відео ролик „Українська  мова -  мова  української  нації”. 
Учень – історик:  Основоположником  нової  української  літературної  мови  є  Т. Шевченко. Протягом  
ХІХ – ХХ ст. її  збагатили  Панас  Мирний, Михайло  Старицький,  Леся  Українка,  Іван  Нечуй – Левиць-
кий,  Михайло  Коцюбинський,  Іван  Франко  та  сотні  інших  письменників з  усіх  українських  земель. 
Ведучий:  Із  прийняттям  незалежності  України  1991 року  наша  мова  розпочала  свій  новий  етап  роз-
витку. 
Ведучий:  1996 рік. Верховною  Радою  України  прийнято  Конституцію  України,  у  якій  українській  
мові  надано  законодавчої  конституційної  сили. 
                 1997 рік.  Указом  Президента  України  9  листопада  проголошено  Днем  української  писемно-
сті  та  мови. 
                  2003 рік.  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  „Про  затвердження  Державної  програми  
розвитку  і  функціонування  української  мови  на  2004 – 2010 роки”. 
Бібліотекар:  У мові  нашого  народу,  у  витворах  красного  письменства  довічно  стугонить  висока  ідея  
глибокої  синівської  любові  до  неньки  України. 
Бібліотекар:   Тож  плекаймо  її,  як  чудовий  сад,  донесений  до  нас із  глибини  століть, шануймо  ж  
мову  наших  предків. Нехай  вона  стане  мовою  наших  дітей  і  онуків,  щоби  не  зникала  Україна, не  
зникав  великий  материк  у  слов’янському  морі. 
Учень:                           Вивчайте,  любіть  свою  мову, 
                                        Як  світлу  Вітчизну  любіть, 
                                         Як  стягів  красу  малинову, 
                                         Як  рідного  неба  блакить. 



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» 


