
 Останній дзвоник підводить підсумки навчального року та знаменує 
подолання чергової сходинки у Вашому житті. Для випускників останній 
дзвоник – це початок дороги у нове, доросле життя, в якому щодня доведеть-
ся робити самостійний вибір та відповідати за свої вчинки. 
 Україні сьогодні, як ніколи, потрібні роботящі руки, розумні голови, 
дбайливі господарі, люди нової генерації та високодуховні громадяни. 
Нехай же чекають Вас попереду нові вершини та нові досягнення! У вирі 
життя не забувайте викладачів та майстрів виробничого навчання, які подару-
вали Вам не лише знання, але і тепло сердець, частинку власної душі. 
 Вітаю і батьків сьогоднішніх випускни-
ків, які разом із своїми дітьми пройшли цей дов-
гий і непростий шлях, раділи їх успіхам, перей-
малися невдачами, підтримували у важку хвили-
ну. Нехай же Ваші вже дорослі «діти» стануть 
справжніми людьми, гідними поваги. Бажаю 
всім віри і впевненості у завтрашньому дні, міц-
ного здоров’я, успіхів і злагоди у Ваших роди-
нах.  

З повагою Білак В.І., директор ліцею  
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Всі ми добре розуміємо, що ефектив-
ність навчання іноземній мові в значній 
мірі залежить від чіткої та гнучкої організа-
ції навчального процесу на уроці, від вмін-
ня викладача враховувати реальне засвоєн-
ня матеріалу кожним учнем та їх індивідуа-
льні  особливості. 

 На уроці важливо створити атмосферу 
загальної релаксації і взаємної довіри. В 
невимушеній атмосфері учень відчуває себе 
вільним і рівноправним партнером, учні не 
повинні відчувати страх за неправильність 
с к а з а н ог о .   Не д а р е м н о  с л ов о 
“інтерактив” (пер. з англійської “inter” – 
“взаємний”, “act” – діяти) означає взаємоді-
яти. Суть інтерактивного навчання і поля-
гає в тому, що навчальний процес відбува-
ється за умови постійної активної взаємодії 
всіх учнів. 

Методика сучасного уроку іноземної 
мови тісно пов’язана з інтерактивними на-
вчальними технологіями розробленням 
проектів, парною роботою та груповою 
роботою, вирішенням проблемних питань 
та ситуацій, прес-конференціями та ін. 

  Колективна (кооперативна) форма 
навчальної діяльності учнів – це форма 
організації навчання у малих групах учнів, 
об'єднаних спільною навчальною метою. 
За такої організації навчання викладач 
керує роботою кожного учня опосередко-
вано, через завдання, якими він спрямовує 
діяльність групи. Кооперативне навчання 
відкриває для учнів можливості співпраці 
зі своїми ровесниками, дозволяє реалізува-
ти природне прагнення кожної людини до 
спілкування, сприяє досягненню учнями 
високих результатів засвоєння знань та 
формування вмінь. Така модель легко й 
ефективно поєднується з традиційними 
формами і методами навчання і може за-
стосовуватися на різних етапах навчання. 

Один із найважливіших способів дося-
гнення безпеки – це поєднатися з іншими 
людьми, залучитися до групи. Почуття 
групової належності дає учням змогу по-
долати труднощі, які постають на їхньому 
шляху. Коли учні навчаються разом з ін-
шими, вони відчувають істотну емоційну 
та інтелектуальну підтримку, яка дає їм 
можливість вийти далеко за рамки їх ни-
нішнього рівня знань і вмінь. 

        Співробітництво (кооперація) – це 
спільна діяльність для досягнення загаль-
них цілей. У межах спільної діяльності 
індивіди прагнуть одержати результати, 
що є вигідними для них самих і для всіх 

інших членів групи. Кооперативним на-
вчанням називається такий варіант його 
організації, за якого учні працюють у не-
великих групах, щоб забезпечити най-
більш ефективний навчальний процес для 
себе і своїх товаришів. Ідея проста. Одер-
жавши інструкції від викладача, учні об'є-
днуються в невеликі групи. Потім вони 
виконують отримане завдання –  поки всі 
члени групи не зрозуміють і не викона-
ють його успішно. Спільні зусилля приво-
дять до того, що всі члени групи прагнуть 
до взаємної вигоди. 

У ситуаціях кооперативного навчан-
ня існує позитивна взаємозалежність ці-
лей, що досягаються учнями: вони розу-
міють, що можуть досягти свої особистих 
цілей тільки за умови, що їхні товариші 
по групі також досягнуть успіху.      

Успіх члена команди при презентації 
результатів дослідження групою якоїсь 
теми, наприклад «Захист навколишнього 
середовища», залежить як від його особи-
стих зусиль, так і від внеску інших членів 
групи, що допомагають йому знаннями, 
уміннями і практичними можливостями. 
Жоден член групи наодинці не має всієї 
інформації, уміння чи можливості, необ-
хідних для того, щоб забезпечити успіх 
групової діяльності. 
     З групового (кооперативного) навчання 
на своїх уроках найбільше використовую 
роботу в парах, "Два - чотири - всі разом", 
"Карусель", роботу в малих групах, 
"Акваріум". Для забезпечення швидкого та 
ефективного включення учнів в інтеракти-
вну діяльність пропоную їм пам'ятки, які 
містять опис ал-горитму діяльності 
(послідовний перелік дій, які вони мають 
здійснювати у тій чи іншій навчальній 
ситуації. 
Кооперативне навчання дає можливість 
всім учням активно працювати на уроці, 
застосовувати на практиці уміння активно-
го слухання, сприяє виробленню спільної 
думки в ситуації, менш напруженій, ніж 
робота у великій групі. Крім того, техно-
логії кооперативного навчання вчать учнів 
уникати конфліктних ситуацій при вирі-
шенні спірних питань.  
    Отже, за умови використання таких ін-
терактивних технологій на уроці як: парна 
робота або кооперативне  навчання - під-
вищується результативність навчання, сти-
мулюється  розумова та творча активність 
учнів, підвищується цікавість до вивчення 
іноземної мови.  

Групова та кооперативна форми організації 
діяльності учнів на уроці англійської мови. 

Стр. 2 
Методичний вісник          

                 

Гудь Наталія Іллівна,  
викладач англійської мови 

З досвіду роботи  



   Заохочення – це також педагогічний 
прийом. Користуватися ним треба вмі-
ло. Коли учня без міри хвалять, заохо-
чують за кожну дрібницю, коли ним 
надто захоплюються, він поступово 
стає марнославною, нескромною, над-
то самовпевненою, розпущеною люди-
ною. 
    Оцінюючи поведінку учнів, обираю-
чи міру заохочення за добрий вчинок, 
треба обов’язково враховувати моти-
ви, якими учні керувалися, вдаючись 
до того чи іншого вчинку. 
Заохочуючи благородні спонукання в 
учнів, ми допомагаємо їм накопичува-
ти хороший моральний досвід, навчає-
мо їх відчувати радість, задоволення 
від безкорисливих, добрих вчинків. 
     Призначення будь – якого заохочу-
вального прийому полягає в тому, щоб 
закріплювати позитивну поведінку. А 
хіба добре робить людина, яка тільки 
за гроші займається тим, що є її пос-
тійним обов’язком, обов’язком і перед 
собою, і перед людьми? Заохочувати 
таку поведінку – значить власноручно 
створювати сприятливі умови для роз-
витку в характері сина користолюбст-
ва, жадібності, несумлінного ставлен-
ня до праці.  
     Певно питання про заохочення тре-
ба поставити так: яку працю, які вчин-
ки, які дії, коли і яким чином доцільно, 
з педагогічної точки зору, відзначити 
особливою похвалою, схваленням, на-
городою. Я поділяю точку зору тих, 
хто вважає, що особливого заохочення 
заслуговують тільки такі вчинки для 
здійснення яких людина нехтує своїми 
інтересами заради товаришів, заради 
якоїсь важливої громадської справи, 
які вимагають високої моральної сві-
домості, особливих вольових, фізич-
них зусиль. (Приклад) 
 - Ти казав, що не зумієш цього зроби-
ти, а впорався з роботою краще за ба-
гатьох інших. 
 - Молодець! Ти цілком виправдав мої 
надії. 
     Такі схвалення дуже корисні для 
учнів, невпевнених у собі, дуже соро-
м’язливих, які принижують свої мож-
ливості. Ці якості найчастіше бувають 
притаманні учням з темпераментом 
меланхоліків і флегматиків. 
    Заохочення, педагогічно продумане, 
завжди передбачає серйозні вимоги до 
особистості. Схвалюють, дякують, на-
городжують за те, що учень зумів при-
мусити себе виконати якісь нелегкі для 
нього вимоги. Те, що їх зусилля помі-
чено, радує, окрилює їх, викликає ба-
жання вимагати від себе ще більшого. 
Якщо заохочення не сполучається з 
розумною вимогливістю, воно втрачає 
свою позитивну силу впливу на люди-
ну. 
    Педагогіка вчить використовувати 
кожен прийом покарання так, 
 щоб обов’язково добитися належного 

виховного ефекту. Вхолосту використо-
вують грізну зброю ті, хто з будь – якого 
приводу б/є учня. 
    Щоб уміло використовувати прийом 
покарання, треба на вагу «вчительського 
правосуддя» насамперед покласти не 
самий вчинок, не саме порушення, а все, 
що має відношення до справи. 
    Саме в цьому смислі треба розуміти 
слова А.С. Макаренка про те, що пока-
рання має бути надзвичайно індивідуаль-
ним, надзвичайно пристосованим до 
окремої особистості. 
    Тільки за такого підходу покарання 
стає не просто страханням, карою за про-
вину, а дійовим заходом виховання. 
Тільки тоді воно допомагає покласти 
край негативним вчинкам, спонукати до 
виправлення, а також до певних обста-
вин зміцнювати позитивну поведінку, 
добрі звички.  
    Отже, покарання має на меті два осно-
вних завдання: гальмувати негативні 
вчинки й закріплювати позитивні. 
    Жодна форма образливого покарання 
не ліквідує конфлікту навіть у випадку, 
якщо дає можливість досягати покірнос-
ті. Нетривале зовнішнє підкорення не 
означає, що від почуття приниження, 
образи, помсти нічого не залишилось. 
Найчастіше, приховані до певного часу, 
вони наростають і потім прориваються з 
новою силою. 
    Та зловживання покараннями, пока-
рання для перестраху, покарання тоді, 
коли можна обійтися без нього, однома-
нітні покарання – все це призводить кі-
нець кінцем до того, що учень перестає 
на них реагувати так, як це слід з вихов-
ною метою. 
    Таке буває здебільшого в сім’ях, де 
покарання буває головним, майже єди-
ним методом впливу. Воно призводить 
до сімейної катастрофи – дитина зовсім 
відбивається від рук. 
    Розумна система стягнень не тільки 
законна, а й необхідна. Вона допомагає 
сформуватися міцному людському хара-
ктеру, виховує почуття відповідальності, 
тренує волю, людську гідність. Уміння 
протистояти спокусам і переборювати їх. 
    Покарання як сильні ліки, слід засто-
совувати тільки тоді, коли без нього не 
можна обійтися, коли є впевненість, що 
воно приведе саме до того наслідку, який 
потрібен. Воно діє при точному діагнозі і 
в невеликих дозах. При помилковому 
діагнозі, при невмінні врахувати всю су-
купність внутрішніх і зовнішніх причин, 
провини покарання можуть викликати 
важкі ускладнення і дуже сумні наслід-
ки. Звичайно, тут мовиться про суворі 
покарання, про дітей, виховання яких 
запущено. 
    Найперша сходинка в покаранні – 
осуд. Він має дуже багато форм, відтін-
ків, нюансів: осудливі погляди, жести, 
слова і вирази.   

Технології виховання — заохочення і покарання 

Стр. 3 
Методичний вісник  

Випуск 13 З досвіду роботи  

Целлер Надія Олександрівна, 

вихователь гуртожитку 

Те, що дитині необ-
хідно, треба дати 
їй за будь – яких 
умов, незалежно 

від її 
заслуг, а те, що для 
неї не потрібно або  

шкідливо, не можна 
давати їй у вигляді 

нагороди.  



Сім способів зняти стрес і поліпшити настрій 

Стр. 4 
Методичний вісник          

                 Поради психолога 

 1. Почніть з того, що зупинитеся хоч би на мить і осмислите те, що відбувається 
 Поставте собі питання, чи дійсно ваше життя саме таке, яке ви б хотіли його бачити? Поду-
майте над тим, щоб ви хотіли в ньому зробити і як цього краще всього досягти. 
  2. Купіть, нарешті, собі те, що ви хочете 
 Іноді навіть яка-небудь симпатична дрібниця на зразок брилка або веселої листівки може 
підняти настрій. Надрукуйте свою кращу фотографію, де ви зображені з променистою усмішкою 
на тлі квітучого саду і поставте в рамку. Постарайтеся, щоб Вас оточували тільки приємні вам ре-
чі.  
 3. Дозвольте собі добре відпочити 
 Можна побалувати себе. Приготуйте свою улюблену страву, прийміть ванну з ефірними 
маслами, запаліть в кімнаті ароматичні свічки і включите приємну музику. Створіть атмосферу 
затишку, в якій Вам би хотілося просто відсторонитися від зовнішнього світу.  
 4. Приведіть в порядок свій раціон 
 Фахівці радять харчуватися приблизно через кожні чотири години і помалу. Як не дивно, 
тут Вам допоможуть вуглеводи. Невеликі порції багатої вуглеводами їжі сприяють виробленню 
більшої кількості серотоніна і підняттю настрою. 
 5. Завжди пам’ятаєте про фізичні вправи 
 Станьте на деякий час трудоголіком, займіться тим, щоб допомогло вам відвернутися від 
нав’язливих думок. Займіться домашніми справами, сходіть в магазин. Будьте активні! 
 6. Як би це не було важко, навчіться прощати і забувати 
 Таким чином Ви позбавитеся роздратування і мстивих відчуттів, які руйнують в першу 
чергу нас самих. Крім того, сердившись на когось або щось, Ви зберігаєте зв’язок з ним. Відбува-
ється зациклення на минулих образах і засмученнях. Полегшіть себе прощенням, забудьте те, що 
вже пройшло, і рухайтеся далі! 
 7. Відносьтеся до життя простіше 
 Спробуйте хоч іноді пустити справу на самоплив, перестаньте контролювати всіх і вся. У 
житті завжди є місце подвигу, але потрібен він далеко не завжди. Спробуйте жити одним днем, 
прагніть зосередитися на тому, що ви робите в дану хвилину. Результат Вас приємно здивує. 
  
 Постарайтеся стати реалістами, не перебільшуючи значення невдач. Завжди пам’ятаєте 
стародавню східну приказку про те, що якщо 15 днів в місяці темні і сумні, то інші — радісні і ща-
сливі. Станьте оптимістично, навчіться від-
носитися до подій, що відбуваються в житті, 
і ситуацій об’єктивніше. Можливо, вони зо-
всім не такі безнадійні, як вам здається під 
впливом емоцій. А може, все, що відбулося, 
і є дорога до кращого? Адже те, що сьогодні 
здається трагедією, завтра викличе усмішку. 
 А головне — завжди пам’ятаєте, що 
життя наше всього лише маленький промі-
нець світла, що пробивається серед хаосу 
Всесвіту. Так чи не краще провести її в щас-
ті і гармонії з собою і миром, даруючи тепло 
і розуміння всім оточуючим? 
 
 



“Прощання з ліцеєм — прощання з дитинством”  

Стр. 5 
Методичний вісник  

Випуск 13 Виховний простір  

  Мета: створити атмосферу свята; сприяти  формуванню ціннісного ставлен-
ня  до традицій ліцею; виховувати почуття поваги до педагогів; підсумувати події, які 
відбулися з випускниками за роки навчання; вручити атестати про повну середню освіту 
та дипломи кваліфікованого робітника. 

         
 Хід свята 

      (Під ліричну мелодію учениця читає вірш): 
       Надворі літо… 
       Справжнє тепле літо… 
       (Звучать позивні,  виходять ведучі.) 
      Ведучий: Шановні учні, весь колектив ліцею, батьки і гості! Сьогодні ми зібралися з 
нагоди особливого свята. Свята, що лежить на межі дитинства та дорослого життя. Свя-

та, в якому переплелись радість і смуток, спогади і мрії, дитинство і юність. Це свято 
зібрало сьогодні разом всю нашу дружну родину: учнів, весь колектив ліцею, батьків і 
гостів. 
Ведуча: 
Від хвилювання не забракне слів. 

Стрічайте ж найдорожчих учнів, 
Розумних і палких випускників – 
Прекрасних, юних, мрійних і жагучих! 
Ведучий: Вітаємо гучними оплесками та запрошуємо на урочисту лінійку випускників 2018 року! 
Ведуча: Дозвольте представити гостей, які завітали на наше свято. 
Ведучий:  Буяє літо в зелені, в цвіту, … 
                  Нас, випускників, вітає Україна! 
Ведуча: Хай же буде свято в нас на славу!  Рівняймось! Струнко! Лине гімн держави! 
(Звучить Державний Гімн України ).  
Святкова випускна лінійки, присвячена 53 випуску учнів оголошується відкритою! 
Ведуча: Навчання в ліцеї – невелика відстань в нашому житті, але яка вона об'ємна! За плечима залишилося дитин-
ство, а на видноколі замайоріла юність. Новим змістом наповнились слова: дружба, вірність, совість, честь, лю-
бов… . 
Ведучий: Попереду самостійне життя. Радісно розправляти крила і боляче залишати такі рідні  місця, де було пе-
режито стільки яскравих, неповторних моментів.  
Ведуча: Навчання в ліцеї – найкращі роки юності. Та, де б не були ми, випускники, завжди у вашій душі, пам'яті 
залишаться спогади про ліцей, де кожний день вас зустрічали викладачі та майстри виробничого навчання, допо-
магали в тяжкі хвилини, де відповідальність за нас ніс директор. Від імені випускників 2018 року ми хочемо висло-
вити слова подяки директору ліцею – Білаку Василю Івановичу 
Ведуча: Серця наші, випускників, переповнені сотнями почуттів. Вони так багато хочуть сказати вам, шановні 
викладачі. Запрошуємо до слова випускників групи ЕМ. 
(Виступи випускників) 
Ведучий: Особливою радістю наповнений сьогоднішній день для майстрів виробничого навчання. Ми - випускни-
ки перейняли від них не тільки вміння, а й любов до своєї професії.  
Ведуча: Слово для привітання надається майстру виробничого навчання Попович Ірині Олександрівні. 
(Виступ майстра виробничого навчання) 
Ведуча: протягом трьох років навчання нам часто адміністрація ліцею та його педагоги зачитували різні накази. А 
сьогодні випускники підготували свій наказ педагогічному колективу ліцею, послухайте його. 
(Ведучі  по черзі зачитують наказ) 
Ведучий: Дорогі випускники, поряд з нами стоять люди, яким важко усвідомити теперішнє. У їхніх очах відбива-
ється сотня відтінків людських почуттів. У них - турбота і радість, збентеження і хвилювання, сум і надія. І лише 
байдужості в них нема.  
Ведуча: Тату й мамо! Завтра розпочнеться наше непросте доросле життя. Перед нами проляже сто доріг. Благосло-
віть нас на щастя, на долю, на довгі літа.  
(Виступ матусі)  
 Ведуча: Слово для зачитання наказу про випуск учнів 2018 року та вручення атестатів і дипломів надається дире-
ктору ліцею Білаку В. І. та заступнику директора з навчально-виробничої роботи Кузьма В.К. 
(Вручення атестатів та дипломів) 
Ведучий: Слово для привітання випускників  надається заступнику директора з навчально-виховної роботи Береш 
Олесі Іванівні. 
(Виступ заступника директора з навчально-виховної роботи) 
Ведуча: Звичайно, приємно, коли тебе вітають рідні, друзі, педагоги. Але особливо радісно почути вітання нових 
людей, можливо, менш знайомих, але не менш добрих, щирих, привітних. Тож запрошуємо до слова Горзова В.О.  
(Виступ колишнього випускника ліцею, керівника підприємства «Фортуна») 
Ведуча: До напутнього слова випускникам запрошуємо митрофорного протоієрея благочинного Іршавського бла-
гочиння  Георгія Чулея із храму Петра і Павла с. Білки. 
(Благословення священика) 
Ведучий: Право дати останній дзвінок надається випускникам – Майстренко Петру та Гудь Дмитру. 
Ведуча. Урочиста лінійка оголошується закритою!  
Ведучий:Рівняймось! Струнко! Лине гімн держави! 
(Звучить Державний Гімн України) 
Ведучий: Тож давайте гучними аплодисментами, під звуки пісні Ірини Федишин «Лише у нас на Україні» у ви-
конанні Василя Станко, проведемо наших випускників у доросле життя. 
Ведуча: Щасливої дороги нам, дорогі випускники 2018 року! 

 
 

Воробканич Віталій Іванович, 

класний керівник  



Стр. 6 
Методичний вісник          

                 Трошки жартів 

 Ще нікому не вдалося уникнути педради. Давайте відверто, не завжди це 
той захід, на якому хочеться бути присутнім після уроків. Але це одна зі складо-
вих роботи, і не важливо, що весь день ви провели з учнями, а потім ще перевіря-
ти стоси зошитів. Треба так треба, але на кінець навчального року пропонуємо жа-
ртівливу підбірку думок педагога на педраді. Ви не одинокі у цьому! 
  
 Хоч би вистачило стільців! 
 У вас так траплялось, що прийшовши на педраду, виявляли, що стільців уже не-
має - і треба йти до сусіднього кабінету, де йде урок? І всі колеги на тебе дивляться, і 
тішаться, що вони прийшли на 5 хвилин раніше. 
  
 Сподіваюсь, буду поруч зі «своїми» 
 У кожного є люди, поряд з якими хочеться сидіти під час тривалої педради. З ти-
ми, хто зрозуміє твій погляд, багатозначні зітхання. Ваші влучні та смішні коментарі по-
ряд з такими сусідами будуть оціненими. Педрада занадто довга, щоб сидіти поряд з бу-
ркотливим або мовчазним викладачем, з яким ви лише вітаєтесь в ліцеї. 
  
 Хто це? 
 Особливо актуально на початку року. Когось запрошують озвучити повідомлен-
ня, виступити, а ви розумієте, що ніколи раніше не бачили цю людину? Це новий викла-
дач, чи, можливо хтось з області?! Що коїться? 
  
 Скільки цій дитині років? 
 Чим довше ви навчаєте, тим все більш молодші приходять викладачі на роботу. 
Це шокує вперше, коли дивишся на нового педагога та думаєш: «А в тебе паспорт вже 
є? Це я така стара чи до викладання допускають підлітків?» 
  
 Так-так, ми всі знаємо для кого ці нагадування 
 Нагадують, що викладач не може носити джинси. Нагадують, що у ліцеї всі ма-
ють бути до … мінімум? Так це для …, який о … щонайменше тричі на тиждень вже їде 
додому у маршрутці. Чому ми всі маємо вислуховувати ці міні-лекції? Всі й так знають, 
для кого вони. 
  
 Моїм учням на уроці так само важко, як 
оце мені зараз? 
 Ми перевіряємо телефони, пишемо друзям, 
рахуємо хвилини до закінчення педради. Боже, як 
нудно. Цікаво, як часто моїм учням нудно так са-
мо? 
 Добре, що не всі педради нудні. Сподіває-
мось, у вас більшість з них цікаві, корисні, а не ну-
дні та обтяжливі. 
 

Жартівлива підбірка думок педагога, який прийшов на педраду  



Стр. 7 
Методичний вісник  

Випуск 13 Сходинки до успіху 

ЗОЛОТІ  ПРАВИЛА  ПЕДАГОГА 

1. Прийшов у ліцей - зроби розумне й шляхетне лице. 
2. Кожного разу, коли тобі хочеться командувати учнями, згадай своє дитинство. 
3. Гроші та педагогіка мало сумісні. 
4. Нехай всі манекенниці світу, побачивши твою усмішку, подадуть у відставку. 
5. Не заходь в душу до підлітка, якщо тебе про це не просили. 
6. Іди на урок з радістю, виходь з уроку з приємною втомою. 
7. Жартуй до тих пір, доки не навчишся. 
8. Пам'ятай: поганий лікар може забрати життя, поганий педагог - спопелити душу. 
9. Приходити на урок слід настільки підготовленим, щоб знати точно: для чого 
прийшов, куди прийшов, що будеш робити і чи буде від цього добре. 
10. Кожного разу, коли хочеться нагрубити кому-небудь, рахуй до мільйона. 
11. Намагайся їсти кожен день. 
12. Люби свою адміністрацію так само, як і вона тебе, і ти проживеш довге і щас-
ливе педагогічне життя. 
13. Ніколи не чекай похвали, а намагайся відразу ж з'ясувати, як з нею йдуть спра-
ви. 
14. Люби кого-небудь крім ліцею, і тоді у тебе буде все в порядку. 
15. Якщо до тебе прийшли на урок, згадай, що ти артист, ти кращий педагог краї-
ни, ти найщасливіша людина. 
16. Говори батькам завжди найкращу правду, яку ти знаєш. 
17. Пишайся своїми помилками, і тоді у тебе їх буде з кожним роком все менше. 
18. Вищим проявом педагогічної успішності є усмішка на обличчях учнів. 
19. Якщо ти вмієш самий звичайний факт подати як відкриття та домогтися подиву 
і захоплення учнів, то можеш вважати, що половину справи ти вже зробив. 
20.Пам'ятай: хороші педагоги живуть довго і майже ніколи не хворіють. 
21. Віддай ліцею все, а вийшовши із його стін - почни 
нове життя. 
22. Постарайся завжди бути здоровою, навіть якщо в 
цей хтось не повірить. 
23. Одягайся так, щоб ніхто не сказав тобі вслід: "Он 
вчителька пішла". 
24. Не спи на уроці; дурний приклад заразливий. 
25. Під час опитування зобрази на обличчі граничний 
інтерес. 
26. Пам'ятай: якщо твій голос стає загрозливо хрип-
ким, значить, ти робиш щось не те. 
27. Добре, якщо пізно увечері, коли ти згадаєш своїх 
учнів, обличчя твоє осяє посмішка. 



Стр. 8 
Методичний вісник          

                  
 Слово про колегу 

 Вітаємо з Днем народження Бірова Василя Васильовича, 
інженера з ОП та даруємо такі слова: 

Нехай в житті все буде, що потрібно, 
Без чого не складається життя: 

Кохання, щастя, вірні друзі 
І вічно юна, нестаріюча душа.  

 

     Колектив ліцею щиро вітає Попович Ірину Олександрівну, 
майстра виробничого навчання, з Днем народження: 

Бажаєм щастя і достатку, 
Ясного неба і тепла, 

В житті Вам згоди й порядку, 
Щоб доля світлою була.  

  

10 червня  святкувала свій День народження майстер виробни-
чого навчання Орос Інна Олександрівна. Щиро вітаємо Вас, та 

прийміть від нас такі рядки: 
Ми бажаєм, щоби кожен день  

Був таким чарівним, наче казка.  
І нехай насамперед у ній  

     Запанує світло й Божа ласка.  

28 червня святкувала свій День народження Ковач Яро-
слава Василівна, викладач німецької мови. 

  Що Вам побажати? Здоров’я?  Удачі? 
Від життя кожен хоче свого… 
А бажаємо ми просто щастя, 
Хай там буде потроху всього! 

Також слова привітання линуть до Улинець Людмили В'я-
чеславівни, чергової гуртожитку. 

  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 
Методичний вісник          

 Бібліотека інформує 

Акція  „ Книжкова  лікарня” 

 Книги, як  люди:  народжуються,  живуть,  старіють.  Як  і  люди,  можуть  „ 
хворіти”.  Найчастіше  „ хворіють”  ті  книги,  які  часто  читають  і  перечитують.  
Саме  вони  якось  непомітно  починають  бліднути,  жовтіти,  розпадатися  по  арку-
шах,  ось  тому  й  створюють  у  бібліотеках  „ Книжкові  лікарні”. 
           З  11  червня  по  13  червня  2018  року  в  бібліотеці  ліцею  проводилась  ак-
ція  „ Книжкова  лікарня”.  Мета  акції :  виховувати  бережливе  ставлення  до  книг;  
навчити  учнів  ремонтувати  книги;  розвивати  в  учнів  смак  до  самостійної,  тво-
рчої,  активної  діяльності.   Активну  участь  в  акції  прийняли  учні   першого  
курсу. 



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» 


