
 Ці дні – символ героїчного минулого, гордості за тих, 
хто відстояв свободу нашої Батьківщини. Ми низько схиляє-
мо голови перед світлою пам’яттю мільйонів воїнів і мирних 
людей, які поклали своє життя заради миру та майбутніх 
поколінь. 
 У цей світлий день бажаємо вам і вашим родинам про-
цвітання та світлих перспектив вам і 
вашим дітям. 
 Пам’ятаймо, на якій героїчній 
землі ми живемо, пам’ятаймо про по-
двиги наших батьків, дідів, прадідів, 
братів і сестер. 
 Бажаємо всім мирних років 
життя, чистого світлого неба і вели-
кого людського щастя. 

Сьогодні у випуску: 
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Другій світовій війні! 
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Бойова готовність армії та флоту знач-
ною мірою обумовлюється рівнем підготов-
леності юнаків військової служби, до захис-
ту Батьківщини.  Військова служба відпові-
дно до Конституції та Закону України «Про 
загальний військовий обов’язок та військо-
ву службу» є почесним обов’язком кожного 
громадянина чоловічої статі. Це нелегкий, 
але дуже важливий і необхідний для суспі-
льства вид діяльності, що характеризується 
складністю, високою напруженістю, дина-
мічністю, суворою регламентацією, специ-
фічністю спілкування. Готовність до служ-
би в армії формується у цілісному навчаль-
но-виховному процесі, залежить від зусиль 
держави, сім’ї, громадських організацій і 
від самого юнака, його свідомості, активно-
сті, наполегливості. Кожен юнак повинен 
добре розуміти, які саме знання та навички, 
якості та властивості характеру потрібні 
воїнові на початковому етапі військової 
служби. 

Мета предмету «Захист Вітчизни» – не 
тільки підготовка до строкової військової 
служби, а й подальший фізичний, вольовий, 
інтелектуальний, професійний, моральний 
розвиток особистості, формування у юнаків 
рис здорової людини, якостей справжнього 
чоловіка. 

Важливою умовою успішності занять з 
предмету «Захист Вітчизни» є висока дис-
ципліна, організованість, відповідальність 
учнів. На заняттях стосунки між учнями і 
викладачем, а також учнів між собою підт-
римуються на зразок стосунків між військо-
вослужбовцями Збройних Сил України. 

Інноваційна технологія – та, котра спи-
рається на  потреби та інтереси учнів. 

«Інновація» – оновлення процесу на-
вчання; 

 «Інноваційні технології» - це цілеспря-
мована система прийомів, засобів організа-
ції навчальної діяльності,що охоплюють 
увесь процес навчання від визначення мети 
до  отримання результатів. 

Що потрібно, щоб інноваційні техноло-
гії були ефективними? 

1. Спробуйте дізнатися про своїх учнів 
якнайбільше. Що їм подобається, а що ні у 
викладанні предмету. 

2. Спробуйте змінити стиль викладан-
ня. Частіше звертайтеся до учнів з пропози-
цією із заохоченням: «Спробуй», 
«Подумай», «Це буде тобі цікаво», «Ти до-
бре умієш це робити» і відмовтеся від нарі-
кань:  «Я тебе покараю», «Ти повинен це 
зробити», «Не питай, а роби». 

3. Зверніть увагу на те, як викладають 
ваші колеги, які прийоми і методи викорис-
товують, яким формам навчання надають 
перевагу. 

4. Пам’ятайте, що підлітки дуже чутли-
ві до брехні і несправедливості. 

 5. Аналізуйте свої дії.  
 Уроки «Захисту Вітчизни» включають 

великий об’єм теоретичного матеріалу, то-
му використання мультимедійних презента-
цій допомагає вирішувати цю проблему. 
Крім того, у такий спосіб вирішуються інші 
педагогічні задачі: підвищується ефектив-
ність уроку (задіяні зоровий та слуховий 
канали сприйняття), абстрактні поняття 
підкріплюються конкретними фактами, 
прикладами, образами. Все це підвищує 
ріст мотивації та активності учнів, збагачує 

їх знання, психологічно полегшує процес 
засвоєння матеріалу, дає можливість пода-
ти матеріал в більш доступнішому вигляді, 
пробуджує цікавість до предмету, робить 
матеріал прийнятним і дохідливим, підви-
щує швидкість сприйняття та рівень вико-
ристання наочності на уроці. Даний про-
дукт можна використовувати на уроках 
для пояснення нового матеріалу та переві-
рки знань учнів. В своїй методичній скарб-
ничці вже маю презентації з багатьох роз-
ділів та тем, які створені учнями.   

Перед викладачем стоїть завдання 
сформувати в учня настанову на успішне 
виконання завдання, відчути себе 
«творцем обставин», подолати труднощі, 
які можуть виникнути в процесі роботи. 
Інакше кажучи, вчитель повинен сформу-
вати в учнів мотив досягнення мети. Цьо-
му сприяє використання техноло-
гії  «Ситуація успіху», завдання якої - 
створити ситуацію успіху для розвитку 
особистості учня, надання кожному вихо-
ванцю можливості  відчути  радість досяг-
нення успіху,  усвідомлення своїх здібнос-
тей, віри у власні сили. Треба завжди па-
м’ятати, ситуація успіху, створена на уро-
ці, може стати пусковим механізмом пода-
льшого розвитку особистості. Найчастіше 
використовую такі прийоми. 

Прийом «Авансування успішного ре-
зультату» - допомагає мені висловити тве-
рду переконаність у тому, що мій учень 
обов’язково впорається з поставленим за-
вданням. Це, в свою чергу, переконує його 
у своїх силах і можливостях ( «У тебе обо-
в’язково вийде», «Я навіть не сумніваюсь 
у позитивному результаті» і т. д.). 

 Прийом «Емоційне прогладжування» – 
констатую будь-який факт успіху, що при-
щеплює підлітку віру в себе, підкреслює 
відкритість учителя    для довіри і співчут-
тя. 

Прийом «Зняття страху» - допомагає 
перебороти невпевненість у власних силах 
(«Люди вчаться на своїх помилках і  зна-
ходять  інші шляхи вирішення проблем»). 

Прийом «Персональна винятковість». 
Визначає важливість зусиль учня в діяль-
ності, що здійснюється або здійснювати-
меться, наприклад: «Тільки ти міг би...», 
«Тільки тобі і можу доручити...» і т.п. 

 Робота учнів стає цікавою та ефектив-
ною при використанні  проблемних  мето-
дів. Такий підхід сприяє розвитку мислен-
ня, дозволяє виробити навички отримання 
необхідної інформації.  

 Сьогодні вже неможливо навчати тра-
диційно: у центрі освітнього процесу має 
бути учень. Від його творчої активності на 
уроці, вміння доказово міркувати, обґрун-
товувати свої думки, вміння спілкуватися з 
викладачем, друзями, залежить успіх у 
свідомому опануванні навчальної програ-
ми. 

Використання різноманітних інтеракти-
вних технологій в навчанні це лише спосіб 
створення атмосфери в класі, яка сприяє 
співпраці, розумінню у викладанні матері-
алу, дає змогу реалізувати особистісно-
орієнтоване навчання. 

Впровадження інноваційних технологій як засобу реалізації  
особистісного-орієнтованого навчання на уроках 

 з предмету «Захист Вітчизни» 
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виховання полягає в 

тому, щоб розкривши 
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їй радість успіху 
 у розумовій праці» 

                                     
                                    
В.Сухомлинський 



Методичні комісії – це одна з форм ме-
тодичної роботи, яка сприяє підвищенню 
рівня фахової майстерності педагога. Ме-
тодична комісія є колегіальним дорадчим 
органом, який виконує науково-
методичний супровід навчального процесу 
в структурних підрозділах навчально-
методичного центру шляхом вивчення і 
впровадження передового педагогічного 
досвіду, розробки пропозицій щодо підви-
щення змісту якості навчання, створення 
відповідного програмного та інформацій-
но-методичного забезпечення, дослідно- 
експериментальної роботи з єдиної науко-
во-методичної проблеми центру. Головне 
для успішного вирішення навчальних за-
вдань – добре продумана система роботи 
методичних комісій, а це можливо при 
чіткому науково обґрунтованому плану-
ванні їх роботи.  

Основними завданнями роботи методи-
чних комісій є:  

 забезпечення методичного супроводу 
розробки навчальних програм, навчально-
методичних, науково-методичних та дида-
ктичних матеріалів; 

 розробка основних напрямів методич-
ної роботи структурних підрозділів 
центру;  

 з д і й с н е н н я  і н ф о р м а ц і й н о -
нормативного, методичного, психологіч-
ного забезпечення педагогічних працівни-
ків;  

 вивчення, впровадження кращого пе-
дагогічного досвіду, узагальнення та обмін 
досвідом успішної педагогічної діяльності;  

 створення умов для професійного зро-
стання, самоосвіти, дослідницької і твор-
чої діяльності педагогів, здійснення керів-
ництва творчою діяльністю педагогів;  

 забезпечення засвоєння і впроваджен-
ня інноваційних педагогічних і виробни-
чих технологій в навчальний процес;  

 організація взаємодії з іншими навча-
ль ним и з а кла да м и,  на вча ль н о-
методичними та науково-дослідними уста-
новами з метою обміну досвідом і передо-
вими технологіями в галузі освіти, рецен-
зування та апробації навчально-
методичних матеріалів, тощо.  

Відповідно до завдань основними на-
прямками роботи методичної комісії мо-
жуть бути наступні:  

- розробка, розгляд, аналіз робочої на-
вчально-програмної документації, внесен-
ня коректив та змін у навчальні програми 
з урахуванням регіонального компонента;  

- затвердження методичних розробок 
навчальних занять та інших навчально-
методичних матеріалів;  

- проведення роботи з комплексного 
методичного забезпечення навчального 
процесу засобами навчання, розробка 
методичних рекомендацій з ефективного 
використання дидактичних матеріалів, 
тощо;  

- вивчення і використання в навчально-
му процесі нових педагогічних техноло-
гій, кращого досвіду навчання, аналіз ре-
зультатів цієї роботи;  

- організація наставництва, надання до-
помоги молодим педагогічним працівни-
кам у підготовці та проведенні занять, 
організація взаємовідвідування занять, 
відкритих занять та їх обговорення;  

- сприяння написанню педагогічними 

працівниками методичної літератури профе-
сійного спрямування;  

 - організація проведення відкритих орга-
нізаційно-методичних заходів;  

- подання пропозицій керівництву із по-
ліпшення навчально-методичної роботи в 
НМЦ, діяльності науково-методичної ради, 
організації змісту атестації викладачів та 
майстрів виробничого навчання, їх роботи у 
міжатестаційний період.  

Одним із важливих завдань методичної 
комісії є організація роботи з питань вирі-
шення єдиної методичної проблеми, над 
якою працює навчально-методичний центр. 
Методична проблема має обиратися всім 
колективом, при цьому важливо врахувати 
наявний педагогічний досвід, підготовле-
ність працівників до реалізації завдань цієї 
проблеми та наявність необхідної теоретич-
ної бази. Учасниками роботи за єдиною ме-
тодичною проблемою є всі викладачі та 
майстри виробничого навчання.  

При роботі над єдиною методичною про-
блемою на засіданнях методичної комісії 
розглядаються питання:  

- огляд науково-методичної літератури з 
вибраної проблематики;  

- обмін досвідом роботи над проблемою;  
- виступи зі змісту і форм роботи членів 

методичної комісії над методичною пробле-
мою;  

- обговорення відкритих занять, методич-
ною метою яких є демонстрація власних під-
ходів до реалізації проблеми, і які сприяють 
цілеспрямованому розв’язанню проблеми, 
над якою працює педагогічний колектив, 
методична комісія, конкретний викладач або 
майстер виробничого навчання;  

- творчі звіти про роботу над проблемою 
(відкрите заняття, захист творчої роботи, 
оформлення виставки власних методичних 
напрацювань) тощо.  

   З метою розвитку творчої активності 
членів методичної комісії, пропаганди та 
впровадження кращого досвіду можна 
використовувати нетрадиційні форми 
роботи: дискусію, методичний ринг, про-
блемний стіл, методичні посиденьки, 
творчий звіт, тренінг, майстер-клас, діло-
ва гра тощо.  

Рішення методичної комісії оформ-
люються протоколом. Протокол – це 
офіційний документ, який відображає 
процес і результати роботи колегіальних 
органів, проведення різних нарад, засі-
дань, обговорень тощо. У протоколі фік-
суються хід обговорення питань, що ви-
носяться на методичну комісію, пропозиції 
та зауваження її членів комісії. Протокол 
містить номер, дату, відомості про присут-
ніх, записується їх кількість або перерахову-
ються прізвища та ініціали; порядок денний. 
Текст протоколу може складатися з одного 
або кількох розділів, кожен з яких ділиться 
на три частини, що починаються словами: 
Слухали; Виступили; Вирішили. Після цих 
слів ставиться двокрапка. У протоколі відо-
бражається весь хід засідань, точно і повно 
(але не докладно), записується непрямою 
мовою кожне повідомлення і виступ. Рішен-
ня є організаційною реакцією на проблему, 
приймається через вибір певного курсу дій 
на основі усвідомлення мети, завдань, засо-
бів їх досягнення, способу дій за наявних 
умов. Протоколи засідань підписує секретар 
методичної комісії та її голова. 

Нетрадиційні форми проведення засідань методичних комісій 
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Випуск 12 З досвіду роботи  

Гузинець Наталія Семенівна, 

методист 



Основні правила безпечного користування Інтернетом. 
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                 Пам'ятка для учнів 

 
  Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформа-

цію:  домашню адресу, номер домашнього телефону, робочу адре-
су батьків, їхній номер телефону, назву й адресу школи.  

      Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповіс-
тіть про це батьків.  
 Ніколи не погоджуватися на зустріч з людиною, з якою ви позна-

йомилися в Інтернеті.  
 Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати 

дозволу батьків, а зустріч повинна відбутися в громадському міс-
ці й у присутності батьків.  

 Не посилати свої фотографії чи  іншу інформацію без дозволу ба-
тьків.  

 Не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі 
листи не з вашої вини, то сповістіть про це батьків, нехай вони 
зв'яжуться з компанією, що надає послуги Інтернет.  

 Розробити з батьками  правила користування Інтернетом. Особ-
ливо домовитися з ними про прийнятний час роботи в Інтернеті 
і сайти, до яких ви збираєтесь заходити.  

 Не заходити на аморальні сайти і не порушувати без згоди бать-
ків ці правила.  

 Не давати свої па-
ролі нікому, крім ба-
тьків, навіть най-
ближчим друзям.  

 Не робити протиза-
конних вчинків і ре-
чей в Інтернеті.  

 Не шкодити і не за-
важати іншим ко-
ристувачам.   



День МАТЕРІ 
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Випуск 12 Виховний простір  

 День матері - міжнародне та локальне свято. В Україні офіційно відзначається 
щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня.   
 Вперше встановлене офіційно Конгресом США 8 травня 1914 року. Після 
першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеч-
чині, Чехословацькій республіці. 
 З 17 по 19 століття у Великій Британії відзначалася так звана Материнська не-
діля - четверта неділя Великого посту присвячена вшануванню матерів у всій країні. 
 У вихованні велика роль відводиться матері, яка боролася за духовне збере-
ження своїх дітей, щоб вони пам'ятали свою національну спадщину і походження. 
 В Україні жінка споконвіку асоціювалася з берегинею сім'ї. Величезну роль у 
вихованні дітей відіграє перша, найрідніша у світі людина - матір. Саме від неї зале-
жить виховання дитини і саме мати прищеплює любов до рідної землі. 
 Серед української громади День Матері вперше влаштував Союз українок Ка-
нади в 1928 році. Наступного року це свято відзначалося вже й у Львові. Ініціато-
ром урочистостей була Олена Кисілевська, редактор тижневика “Жіноча доля”. Та-
кож, 1929 року “Союз українок” зініціював впровадження цього свята на Тернопіль-
щині.  Організації “Просвіта”, “Рідна школа”, “Пласт”, «Сокіл» та інші організову-
вали концерти, конференції, фестивалі по всій Східній Галичині. Відтоді, День Ма-
тері відзначали дуже широко. 
 У 1939 році свято заборонила радянська влада. З 1990 року завдяки зусиллям 
громадських організацій, зокрема Союзу українок, Свято матері повернулося в 
Україну. 
 За часів незалежної України свято встановлено «…на підтримку ініціативи  
Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, міжнародної організації 
«Жіноча громада», Спілки жінок України, громадської організації «Союз українок 
…» згідно з Указом Президента України «Про День матері» від 10 травня 1999 року 
№ 489/99. Відзначають його щороку у другу неділю травня. 
 У Львові з 2010 року на центральних вулицях міста у другу неділю травня жі-
нкам дарують приємні дрібнички - квітки-орігамі (2010), брилки (2011), паперові 
брошки-маки (2012), вітаючи з Днем Матері та Днем Української жінки. Акцію що-
року організовує громадська організація “Борець”. 
 У 2018 День матері припадає в Україні на 13 травня, а в 2019 - на 12 травня. 
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                 Психологічні поради 

 Як же правильно  спілкуватися з гіперактивним учнем? 
 Ось декілька простих, але ефективних правил: 
Не забороняйте учневі стояти під час уроку, якщо йому це потрібно. Давайте йому можли-

вість  рухатись на уроці (доручіть витирати дошку). 
 Ніколи не наказуйте, не примушуйте, але також і не потрібно підлещуватися  перед  таким 

учнем.  Достатньо буде попросити, можливо, декілька разів. 
 Назавжди відмовтеся від читання нотацій. Такий учень буде тільки нервувати, але ніяких ви-
сновків при такому підході для себе не зробить. Краще поставити запитання про можливі нас-
лідки такої поведінки або самому розказати учневі  схожу історію, при цьому ніяк не звинува-
чуючи його у тому що трапилось. 
 Під час уроку зведіть до мінімуму усі відволікаючі фактори. Для цього перш за все виберіть 
для учня оптимальне місце за партою – у центрі класу напроти дошки. 
 Дозувати учню виконання великого завдання, розбивати його на окремі частини. Контролюва-
ти етапи виконання роботи. 
 Такий учень набагато краще впорається із більш важкими, але цікавими, динамічними завдан-
нями, ніж з довгими і нудними. Тому, готуючись до уроку, викладач  може розробити для та-
ких учнів індивідуальні завдання або зробити сам урок більш динамічним.  
 Не доручайте учневі масу справ водночас  (староста, редактор та інші можливі ролі) Звісно, 
такі учні полюбляють нести велику відповідальність, і навіть якщо це в них добре вихо-
дить,  таке  підриває їх і без того нестабільний емоційний стан. Зупиніться на чомусь одному, 
своєчасно змінюючи види діяльності. 
 Корисним буде надавати такому учневі робити одну вправу, але на певний час, щоб він міг 
його виконати. 
 У разі агресивної поведінки, або після конфлікту, якщо учень зовсім не намагається разом з 
вами аналізувати ситуацію та знайти вихід, дайте йому можливість побути на самоті, подумати 
самостійно. Він обов’язково виявить свою провину та зробить необхідні висновки. Якщо учень 
категорично відмовляється просити вибачення,  запропонуйте йому замість цього зробити 
щось приємне та несподіване на знак примирення. 
 Намагайтеся ніколи не казати учневі різке «Ні». 
 Завжди знаходьте час, щоб вислухати такого учня, та спробуйте не критикувати його розпо-
відь.   
 По можливості ігноруйте визиваючі вчинки учня.  Та заохочуйте до хорошої поведінки. 

 Давайте можливість таким учням покричати на пере-
рві, таким чином вони знімають слабкість та гнів. 
 Під час уроку намагайтеся якомога більше контро-
лювати свою власну поведінку, свої емоції. 
 Якщо учень порушує дисципліну, замість зауважен-
ня знайдіть для нього запитання або доручіть щось за-
читати вголос, пошуткуйте, змініть вид діяльності. 

Гіперактивний учень. Психологічні поради викладачам 
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Випуск 12 Сходинки до успіху 

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА,  
ЯКИЙ ПРАЦЮЄ З ОБДАРОВАНОЮ ДИТИНОЮ  

 Мислити за шаблоном –  
найкращий спосіб занапастити справу.  

Д. Енрайт 
1. Викладач не повинен постійно розхвалювати обдарованого учня за індивідуальні успіхи, кра-
ще заохотити його до спільних занять з іншими учнями.  
2. Викладачу не слід надмірно вдаватися до навчання та виховання з елементами змагання. Об-
дарований учень частіше буде переможцем, що може викликати неприязне ставлення інших уч-
нів.  
3. Не можна підкреслювати винятковість обдарованого підлітка чи, навпаки, навмисно її прини-
жувати, застосовувати сарказм.  
4. Викладачу варто пам'ятати, що обдаровані учні зазвичай негативно ставляться до чітко регла-
ментованих повторюваних занять.  
5. Методи, що сприяють ефективній роботі з обдарованими учнями:  

- повага до прагнення учнів працювати самостійно;  
- надання учневі свободи вибору щодо сфери реалізації своїх, здібностей;  
- індивідуальне застосування навчальної програми;  
- заохочення учнів до роботи над власними проектами;  
- жодного тиску на учнів, створення атмосфери розкутості;  
- схвалення результатів діяльності в певній галузі для стимулювання бажання випробувати 

себе в цій чи інших галузях;  
- підкреслення ролі індивідуальних відмінностей;  
- надання допомоги і підтримки учням, які мають власний погляд і внаслідок цього відчува-

ють тиск з боку інших;  
- найефективніше використання хобі, конкретних захоплень та індивідуальних нахилів;  
- поблажливість до можливого безладу;  
- заохочення максимальної захопленості в спільній діяльності;  
- постійне підтвердження того, що викладач є однодумцем учнів, а не супротивником.  

6. Риси, якими має володіти викладач, котрий працює з обдарованими учнями:  
- доброзичливість і чуйність;  
- цілеспрямованість і наполегливість;  
- розуміння психології здібних та обдарованих учнів;  
- високий інтелектуальний рівень;  
- широке коло інтересів;  

- готовність до виконання найрізноманітніших обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарова-
них учнів;  

- жвавість, активність, почуття гумору;  
- гнучкість і завжди постійна готовність переглянути 

свої погляди;  
- здатність до постійного самооновлення, сприйняття 

нетрадиційних думок і поглядів, емоційна стабільність і 
вміння переконувати. 
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 Слово про колегу 

 Щиро вітаємо Максимишин Тетяну Вікторівну, бу-
хгалтера ліцею з Днем народження.  
 

Ми бажаєм, щоби кожен день  
Був таким чарівним, наче казка.  

І нехай насамперед у ній  
     Запанує світло й Божа ласка.   

 

      13 травня святкувала свій День народження 
практичний психолог Дорчинець Віта Петрівна. 

Хай пливе щасливо Ваш життєвий човен,  
І минає легко береги круті,  

І любові буде хай він завжди повен — 
    То найголовніше у людськім житті.   

5 травня святкував свій День народження Зейкан Юрій Іванович, 
старший майстер ліцею. Щиро вітаємо Вас, та прийміть від нас 

такі рядки: 
З Днем народження, зі святом! 

Щастя зичимо багато! 
Хай завжди збувається 
Все, що забажається. 

21 травня святкувала свій День народження Воробканич 
Ольга Петрівна, викладач математики. 

  Прийміть наші щирі вітання з Днем народження. 
Бажаємо Вам здоров'я, щастя, успіху та натхнення у 
справах. Нехай рідні завжди оточують Вас любов'ю та ро-
зумінням, а колеги — повагою.   

15 травня святкував свій День народження Ігнатко Пет-
ро Петрович. 

  Хай квітує доля у роках прекрасних, 
А життя приносить радість і любов. 
Миру і здоров’я, злагоди і щастя, 

Многая літа Вам знов і знов.  



                 Стр. 9 
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 Бібліотека інформує 

ДАЙ,  БОЖЕ,   НІКОЛИ   НАМ   ВІЙНИ   НЕ   ЗНАТИ 
Урок -  реквієм 

Звучить  фонограма   мелодії  „Реквієм”. 
1-й ведучий. 
               Весна  іде, і  переможним  кроком 
               В  тюльпановому  вічному  вогні 
               Йде  травень  крізь  хвилини, дні  і  роки, 
               Несе  нащадкам  спогади   сумні.                     
2-й  ведучий. 
               Весна  іде  квітчасто, гордо, юно, 
               Як  втілення  найчарівніших  снів. 
               О весно  красна, ти  ще  не  забула 
              В історії  своїй  жахливих  днів. 
1-й  ведучий 
               Із  року  в  рік  часопис  віддаляє 
               Своїх  нащадків  далі  від  війни, 
               Та  травень знов  і  знову  нагадає, 
               Як  із  життя  ішли  його  сини. 
2-й  ведучий 
               Вже весни  не  вперше  травою  прикрили 
               Відмітин  війни  навіть  цятки  малі. 
               Лиш  братські  могили, лиш  братські  могили 
              Болять, ніби  рани,  на  рідній  землі. 
1-й  ведучий 
               Нашу  пам’ять  обпалює  вічний  вогонь, 
               Де  граніти  і  зелені  повінь, 
               До  священного  чистого  світла  його 
               В  день  весни  ми  приходим  на  сповідь. 
2-й  ведучий 
               Удень  і  вночі  з гранітних  плит 
                Зорять  безсмертні  прізвища  у  світ, 
               І  кожне  ятрить  незагоєну  рану, 
               І  тисячі  людей  мовчазно  йдуть 
               Віддати  їм  свою  любов і  шану. 
Бібліотекар. 9 травня – День  пам’яті та примирення.  Цього  дня  по  всій  Україні  вкриваються  весняними  квітами 
і  величні  пам’ятники, і  скромні  обеліски. Це  означає, що  пам’ять  народна  жива,  що  подвиг  загиблих – незабу-
тий. Свято  Перемоги – це  свято  зі  сльозами  на  очах, це  свято  радісне  і  гірке. Радісне, бо  принесло  на  нашу  
землю  мир, гірке, бо  ціна  цієї  радості – життя  мільйонів наших  співвітчизників. 
1-й ведучий 
             О пам’яте  всесильна, всемогутня, 
             Не  дай  забути  тих, кого  нема. 
             Не  доведи,  о  Матінко  Пречиста, 
             Щоб  в  наші  дні  прокралася  війна. 
2-й  ведучий 
              Молюсь до  тебе, пам’яте,  молюся, 
               Не  тільки  у  травневий  світлий  час. 
              Вклоняюся  до  тебе  і  горнуся, 
              Не  полишай, о  всемогутня,  нас. 
1-й  ведучий 
              Не  дай  забути, щоб  не  повторити, 
               Не  дай  згасати, щоб  не  розпалить, 
              Гарячу  й  чисту  кров  мого  народу 
              Не  дай, о  Господи, ізнов  пролить. 
Виконується  пісня  „Аве  Марія”. 
Бібліотекар.  Схилімо  голови  перед  світлою  пам’яттю  тих, хто віддав  своє  життя  за  врятування  рідного  краю, 
увійшовши  в безсмертя.  Вшануймо  їх  хвилиною  мовчання. 
      Хвилина  мовчання. 
2-й  ведучий. 
               Кривавим  сном  одкорчилась  війна, 
               Літа  зарубцювали  давні  рани... 
               Під  кулями  ворожими  сповна 
               За  тишу  заплатили  ветерани. 
 Виконується  пісня  „Степом...” 
1-й  ведучий 
               Ми – не  діти  війни, 
               Ми  дітьми  її  тьми  не  були. 
               Ми  у  мирі,  у  щасті, у  тиші  зростали. 
               Але  пам’ять  про  те, що  творила  пекельна  війна, 
              В  дні  травневі  щорічно  в  душі  ожива. 
2-й  ведучий. Хай  звершене  батьками  і  дідами, усіма  поколіннями,  яке  пройшло  війну,  наснажує  нас  на  добрі  
справи  в  ім’я  зміцнення  Української  держави.  Здоров’я  вам,  добра  і  злагоди.  З Днем пам’яті та примирення з  
Днем Перемоги  Вас! 



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» 


