
 

« У с м і х н і т ь с я ,  в ч и т е л ю ,  В а с  в і т а ю т ь  
д ж е н т л ь м е н и ! » .   

Б р е й н - р и н г  " П і з н а й м о  с в і т " .    

Ліцейний вісник 
За жовтень 2020 

       Поміж багатьох свят у календарі  є день, коли у педагогів особливо піднесений і 
радісний настрій. День працівників освіти, який святкують у першу неділю 
жовтня,  коли ліцей майорить осінніми квітами і посмішками учнів та педагогів. 
Відбулося таке свято і у ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей». Цього року 
лідери учнівського самоврядування підготували не звичайний концерт, а засідання 
Клубу джентльменів під назвою «Усміхніться, вчителю, Вас вітають джентльмени!». А 
ще лунали пісні, щирі привітання і веселі відеоролики про учительське життя. Подякою 

за 

        06.10.2020 року в рамках проведення тижня географії  викладач географії Алмашій М.І.  в 
групі ЕГЗ РК - 12 провела брейн-ринг "Пізнаймо світ".  Захід проведено з метою  підсумувати, 
узагальнити зняти здобувачів освіти з географії, виявити вміння застосувати набуті знання, ви-
кликати зацікавленість, бажання постійно поповнювати свої знання з предмету, використовую-
чи різні джерела географічних знань, розвивати інтерес і пізнавальну діяльність учнів.  Брейн-
ринг відбувався між командами "Червоних" та "Синіх", перемо-
ги та невдачі фіксували судді на дошці досягнень. Завдяки п'яти 
турам "Географія у творах", " Рубрика "най", "Загадкова плане-
та", "Моя Україна", "Країни на карті" команди показали здобуті 
знання на уроках географії. Переможці були нагороджені кон-
турними картами з географії. 



Сьогодні учні 2 та 3 курсу 
активно попрацювали на 
перервах. В рамках Тижня 
географії для учнів, які по-
любляють розгадувати кро-
сворди, було проведе-
но мандрівку в країну крос-
вордів «Географічна скарб-
ниця».  

З метою ознайомлення здобу-
вачів ліцею  з  цілісним гео-
графічним образом європей-
ських країн 8 жовтня 2020 ро-
ку викладач геогра-
фії   Алмашій М.І в  групі 
ЕМ-13   провела захід 
«Віртуальна подорож до Єв-
ропи». 
Презентації та відеоролики 
під назвою «Віртуальна подо-
рож країнами Європи», 
«Столиці країн Європи у вір-
шах»  дали можливість здійс-
нити заочну мандрівку найбі-
льшими країнами Європи, 
сприяли формуванню в учнів 
уявлення власних суджень 
щодо місця України в Євро-
пейському суспільстві, аналі-
зу геополітичного розташу-
вання України у спільній з 
Європою історії, розвитку 
культури. 

Мандрівка в країну кросвордів «Географічна скарбниця» 

С т р .  2  Л і ц е й н и й  в і с н и к  



      До Дня захисника України, Дня українського козацтва, Дня української повстанської ар-
мії (УПА), Дня святої Покрови Пресвятої Богородиці з ме-
тою вшанування мужності та героїзму захисників незалежно-
сті і територіальної цілісності України, сприянню подальшо-
му зміцненню патріотичного духу викладачем історії Алма-
шій М.І. в групі  ЕГЗ РК-22 була проведена інформаційна го-
дина «Стежками слави українських героїв». 
     Захід сприяв  формуванню в учнів розуміння понять: 
«єдність», «цілісність», «незалежність», «герой», «патріот», 
«захисник», почуття щирої поваги і вдячності до захисників 
Батьківщини. 
       Здобувачі освіти, хоч і заочно, але з усією щирістю юнацької душі бажали захисникам 
України сил і здоров’я, щастя і благополуччя, мужності і стійкості. А ще з великою надією 
висловлювали переконання, що Мир – це Добро, а Добро завжди перемагає! 

    Вони із захопленням взяли участь в конкурсі, 
оскільки тема є близькою та доступною для них. Загалом, здобувачі освіти представили 20 
оригінальних робіт, в яких показали власне бачення теми рідного краю. 
    Конкурс мав на меті  звернути увагу здобувачів освіти  на  визначні історичні пам’ятки 
рідного краю через призму малюнка, сформувати  почуття патріотизму, та відповідальності за 
вивчення та збереження історії  краю, висвітлення його унікальних та неповторних рис.  

    Переможцями конкурсу стали здобувачі освіти: 
Куруц О. М.,  ЕМ -23, малюнок «Покровська дерев’яна церква с. 
Дешковиця» 
Заболотний О.І.,  група ЕГЗ РК -32, малюнок «Фортеця графів 
Текелі, с. Довге» 
Чепак І. М., група ЕГЗ РК – 32, малюнок «Центральна площа м. 
Іршава». 

15 жовтня 2020 року учні нашого 
ліцею, під керівництвом викладача фізичної 
культури Бірова І.І.,  брали участь у 
проведенні першості легкоатлетичного кросу 
серед ВНЗ І-ІІ, ІІІ-ІV р.а. та ЗП(ПТ)О у залік 
«Універсіади - 21» та «Спартакіади - 21». 

С т р .  3  З а  ж о в т е н ь  2 0 2 0  

22. 10.2020 року в  рамках тижня історії  відбув-
ся конкурс малюнків на тему «Я намалюю рід-
ний край, що в серці моєму». Учасниками кон-
курсу стали майже всі здобувачі освіта ліцею.  



       23.10. 2020 р.  в рамках проведення тижня історії викладачем історії Алмашій М.І.  з 
учнями групи ЕМ -33 була  організована міні-виставка  «Музейні експонати в нашому ліцеї». 
     Музей як спосіб пізнання світу містить великий потенціал для особистісного розвитку 
здобувачів освіти, є місцем інтелектуального відпочинку. Використання засобів музейної 
педагогіки в професійній освіті  дає змогу пробудити у вихованцях відчуття приналежності 
до свого роду, до рідної землі, прагнення долучатися до культури українського народу, його 
історії, традицій. Ця тема надзвичайно актуальна для сьогодення, тому що без любові до 
Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за 
необхідності — віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути 
громадянином. 

        Учням вдалося знайти такі експонати: 
 вироби  столярного цеху с. В. Раковець який працював ще за років радянської влади, де 
різьбярі за ескізами Химинця А. А. здійснювали  виробництво  сувенірних виробів; 

 праник – дерев'яний валок для вибивання білизни під час прання; 

 праска – найпоширенішими були нагрівальні праски — вони ставилися в піч або на 
вогонь і розігрівалися. 

 сувенірні керамічними вази, які колись випускав Іршавський промкомбінат. Це був, свого 
роду, атрибут того часу, бо чи не в кожному будинку були такі сувеніри. Але час і мода 
взяли своє. Декілька екземплярів  суттєво поповнити експозицію кераміки.  Вазони мають 
навіть своє "клеймо"  букву «П», «К», «Х», що визначає  ім’я майстра; 

 кавомолка; 

 дерев’яні термометри;  вишиті рушники, тощо. 


