
Дорогі учні, шановні викладачі та батьки!  
Прийміть найщиріші вітання з Днем знань і початком нового 2018-2019 на-

вчального року! 1 вересня - це свято, що живе у пам'яті кожної людини. 1 верес-
ня має славу всенародного свята, бо жодного з нас не обійшло воно стороною. 
Усім, хто в цей День прийде до навчальних закладів здобувати знання, бажаю 
успіхів, натхнення, жаги до знань та нестримної волі до перемоги. Особливо, 
хочу привітати з цим святом першокурсників. Нехай ваші кроки дорогою Знань 
в ліцеї стануть міцною основою подальшого навчання та саморозвитку. Знання 
тільки тоді Знання, коли вони набуті зусиллями думки, а не пам'яттю, і тому 
бажаю Вам, шановні першокурсники, сил, натхнення та наполегливості.   

Шановні батьки, щиро вітаю вас зі святом 1 вересня! Вже зовсім скоро ваші 
діти своєю працею прославлятимуть родину, віддаючи сили та знання на справу 
розбудови держави, зміцнення її могутності.       

Окремо, велике спасибі вам, шановні викладачі. 
З нагоди свята прийміть мої найщиріші поба-
жання та безмежну вдячність за невтомну пра-
цю, тепло сердець, терпіння і сумлінність у вико-
нанні такої високої місії, як виховання підроста-
ючого покоління. Здоров'я вам, шановні педагоги, 
благополуччя, родинного тепла, старанних і вдяч-
них учнів. Незабутніх миттєвостей життя, 
справжніх відкриттів та наукових перемог! Зі 
святом! 

З повагою Білак В.І., директор ліцею  
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1 вересня — День знань! 
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    Література, впливаючи на формування і 
розвиток особистості, розкриває бачення 
світу і допомагає зрозуміти свою позицію 
відносно почутого чи побаченого. У рамках 
уроків із української літератури, побудова-
них на засадах критичного мислення, вирі-
шується  завдання сучасного підходу до 
навчання та виховання учнів. Навчити під-
літків мислити критично – означає правиль-
но поставити запитання, направити їх увагу 
в правильне русло, вчити самостійно роби-
ти висновки та знаходити рішення. Виникає 
необхідність у вихованні у них внутрішньої 
потреби передавати власне бачення світу, 
мати  особисту позицію. Сучасні учні з ці-
кавістю виконують ті види навчальної дія-
льності, які дають їм матеріал для роздумів, 
можливість виявити ініціативу та самостій-
ність, потребують розумового напруження, 
винахідливості та творчості. 
   В межах уроку є багато можливостей не 
просто надати учням можливість  освоїти 
нові горизонти предмету, а й вступити з 
отриманою інформацією  в безпосередній 
контакт, вільно демонструвати свої ідеї та 
оперувати отриманими знаннями в подаль-
шому житті. Бути переконливими та впев-
неними в дискусії на будь-яку тему, мати 
власну оцінку на будь-яку подію,  підкріп-
лену реальними аргументами, формувати 
не лише читацьку активність,  а й світогля-
дне переконання . 
    Під критичним мисленням слід розуміти 
процес розгляду ідей з багатьох точок зору, 
відповідно до їх змістових зв’язків, порів-
няння їх з іншими ідеями. 
    Критичне мислення піднімає людину до 
рівня Людини, якою не можна маніпулюва-
ти, яка не боїться мислити, оцінювати, по-
рівнювати. Тому розвиток критичного мис-
лення потрібен не тільки самій людині, а й 
є незаперечною умовою суспільного про-
гресу. 
   У будь-якій справі запорука успіху – пра-
в и л ь н а  п оч а т к ов а  ор г а н і з а ц і я .                                                        
Певною мірою це відноситься і до навчаль-
ного процесу. Як його побудувати, з чого 
почати, які використовувати методи і при-
йоми – над цими питаннями думали педаго-
ги не одного покоління. Методика критич-
ного мислення може допомогти педагогам 
у вирішенні цих питань. Вона дозволяє на 
уроках постійно включати в роботу учнів, 
навчає їх думати. Підлітки на уроках спере-
чаються, наводять цікаві приклади, розпові-
дають про прочитане, роблять висновки, 
тобто, виявляють високу активність. За-
вдання педагога насичувати бесіду новим 
матеріалом, пропонувати учням навідні 
запитання і підвести їх до самостійного 
формування висновків. 
     Викладене викладачем не завжди пере-
ходить у знання учня. Але те, до чого підій-
шов самостійно – його на все життя. Мето-
дика критичного мислення, на мій погляд, 
ефективна ще й  тому що дозволяє здійсню-
вати контакт учитель – учень. 
   Критичне мислення – це уміння урівнова-
жувати у своїй свідомості різні точки зору, 
уміння піддавати ідею м’якого скепсису, 
об’єднання активного й інтерактивного 
процесу, перевірка окремих ідей на можли-
вість їх використання, моделювання систем 
доказів на основі яких базуються різні точ-
ки зору, переоцінка та переосмислення  
понять та інформації, здатність знайти не-

обхідну інформацію та використовувати її 
самостійно під час прийняття рішення. 
     Таким чином, критичне мислення – це 
складний ментальний процес, який почи-
нається із залучення інформації і закінчу-
ється прийняттям рішення. 
     Модель уроку, згідно з методичною 
структурою розвитку критичного мислен-
ня складається з трьох фаз:  
    Евокація ( фаза актуалізації, викли-
ку). На цьому етапі здійснюється декілька 
важливих пізнавальних операцій: учні ак-
тивно згадують все, що вже відомо з теми. 
Основні форми роботи на фазі евокації: 
«мозковий штурм»; робота в парах; робота 
в групах, «Гроно», читання з передбачен-
ням, вільне письмо.  
    Осмислення (фаза вивчення нового 
матеріалу). Тут учні вступають у контакт 
з новою інформацією, ідеями, працюючи з 
текстом, історичними документами, відео-
матеріалами. В процесі роботи використо-
вуються такі прийоми, як читання із систе-
мою позначок «Поміч»,   метод  
«Подвійний щоденник», «Запитання – Від-
повідь», «Кероване вивчення».  
   Рефлексія (фаза розміркування). На 
стадії рефлексії реалізуються важливі за-
дачі: учні розуміють краще те, що можуть 
уявити і виразити власними словами: ”Те 
що я чую – я забуваю; те, що я бачу і чую 
– я трохи запам’ятовую; те , що я бачу, 
чую і промовляю, я починаю розуміти“; 
відбувається обмін думками, висловлю-
ваннями. 
    Це забезпечує збільшення словникового 
запасу, дає можливість розширити знання 
за темою, побачити різні підходи до офор-
млення відповіді, складання схем. А зна-
чить, здійснюється процес формування 
інформаційних комунікативних компетен-
тностей та компетентностей саморозвитку 
самоосвіти учнів. На цій фазі використо-
вую такі прийоми: огляд «Подвійного що-
денника», написання есе, «Збережи остан-
нє слово для мене». 
     Використання цих прийомів створює 
можливість для формування інформацій-
них компетентностей. Вони пов’язані з 
умінням добувати, опрацьовувати та вико-
ристовувати інформацію з різних джерел. 
      На мою думку, уведення критичного 
мислення до навчальної програми обґрун-
товано необхідністю покращити показни-
ки учнів . 
       Отже, за допомогою системи критич-
ного мислення учні позбуваються компле-
ксу  через те, що їхня думка не збігається з 
думкою більшості.  
      Таким чином, застосування критично-
го мислення на уроках української мови та 
літератури сприяє спілкуванню та розу-
мінню думки іншої людини і є необхідною 
складовою сучасного уроку.  

Використання елементів технології формування 
критичного мислення на уроках  української словесності 

Стр. 2 
Методичний вісник          

                 

Біров Оксана, 
 викладач  

укр. мови та літератури  

З досвіду роботи  

 Методика роз-
витку критичного мис-
лення дозволяє макси-
мально підвищити ефе-
ктивність освітнього 
процесу, дає можли-
вість створити такі 
умови, коли всі учні 
залучаються до актив-
ної, творчої навчальної 
діяльності, процесу са-
монавчання, самореалі-
зації, вчаться спілкува-
тись, співпрацювати, 
критично мислити, від-
стоювати свою пози-
цію.                                                            



     Як викладач біології та хімії, я не 
стою осторонь від інноваційних проце-
сів, які відбуваються в освіті. Опрацьо-
вуючи постійно інформаційний мате-
ріал з періодичних педагогічних дже-
рел та нової педагогічної літератури, 
переосмислюючи передовий педагогі-
чний та власний досвід роботи, вже 
давно прийшла до висновку, що пере-
дача учням готової інформації з пред-
мета – це мало результативне навчан-
ня.   Я вирішила через уроки, виховні 
заходи з біології чи хімії, індивідуаль-
ні бесіди «достукатися» до  душі підлі-
тка, а тому взяла на озброєння соціаль-
ний та здоров’язберігаючий критерії.      
      Плануючи кожний урок, передба-
чається можливість використання різ-
них прийомів. Як правило кожний 
урок  починається з психологічної роз-
минки, з метою створення комфортно-
го середовища для учнів, доброзичли-
вої обстановки. 
      Для формування здоров’язберігаю-
чої компетентності учнів на уроках 
хімії  найбільш ефективними є  такі 
інтерактивні методи: 
      Метод «Мозковий штурм» - на 
етапі актуалізації опорних знань учнів. 
Цей метод базується на  використанні 
знань учнів, здобутих на попередньо-
му уроці. Він потребує від них корот-
кої, швидкої точної відповіді, передба-
чає вислуховування ідей без їх обгово-
рення. 
      Метод «Мікрофон» - на етапі акту-
алізації опорних знань учнів або на 
етапі закріплення вивченого матеріалу. 
      «Робота в малих динамічних гру-
пах» -  на етапі вивчення нового мате-
ріалу і закріплення його. Найкраще – 
на цілому уроці узагальнення і систе-
матизації знань. Клас ділиться на 4-5 
груп, у кожній з них є учень-
консультант, решта готуються бути 
доповідачами. За допомогою 
«консультанта» група почергово вико-
нує декілька завдань з вивченого мате-
ріалу, потім доповідачі пишуть на до-
шці схеми,  рівняння, пояснюючи їх. 
    «Метод-прес» - на етапі вивчення 
нового матеріалу. Учні дають відповіді 
на поставлені питання, аргументуючи 
їх. 
     Окрім  різних інтерактивних мето-
дів  для активізації пізнавальної діяль-
ності учнів,  використовуються техно-
логії ситуативного моделювання, а са-
ме дидактичні ігри. Така модель на-
вчання сприяє не лише реалізації дида-
ктичних цілей, але й розвитку зосере-
дженості й самостійного мислення. 
Кожна гра відбувається за визначеною 
схемою. 
     Під час проведення узагальнюючих 
уроків можна використовувати такі 
ігри, як КВК або уроки-подорожі. Роз-
витку розумової діяльності учнів спри-
яють тренувальні ігри, такі як:  «Хто 
швидше», «Хто зайвий», «Вірю-не ві-

рю». 
     З метою формування здоров’язберіга-
ючої компетентності використовується 
метод проблемного навчання, форми ко-
лективної, індивідуальної та самостійної 
роботи учнів, у ході реалізації яких пере-
вага надається розв'язуванню задач логі-
чного, навчального, пошукового характе-
ру. Саме такі завдання спонукають учнів 
логічно мислити, аналізувати, пояснюва-
ти, порівнювати. 
      Знання з хімії  потрібні  кожному уч-
неві. Тому й вивчати неорганічні й орга-
нічні речовини слід на більш практично-
му рівні, потрібному їм для життя, отже 
формувати в учнів на уроках хімії життє-
ві компетентності. 
     Одним з етапів підготовки учнів до 
самостійного життя, практичної діяльно-
сті на виробництві є робота над створен-
ням навчально-дослідних проектів, спря-
мованих на розв’язання певних проблем, 
що дозволяє зблизити зміст навчання з 
реальним життям. 
      Розвитку пізнавальної активності уч-
нів на уроках хімії сприяють лабораторні 
досліди, практичні роботи, семінарські 
заняття. 
       Якісне навчання хімії неможливе без 
застосування хімічного експерименту. 
Поряд з традиційними дослідами, що 
охоплюють зміст курсу хімії, необхідно 
вводити  й експеримент з використанням 
речовин та препаратів побутової хімії, 
лікарських препаратів, харчових продук-
тів, що дозволяють сформувати в учнів 
таку здоров’язберігаючу компетентність 
як грамотне поводження з хімічними ре-
човинами у повсякденному житті. При 
плануванні таких експериментів перева-
га надається тим, які можуть бути засто-
совані в повсякденному житті 
(виведення плям іржі за допомогою ли-
монної кислоти та кухонної солі; добу-
вання крохмалю з картоплі; зберігання 
харчових продуктів; використання пит-
ної соди як мийного засобу та розпушу-
вача). Експеримент ужиткового характе-
ру сприяє створенню життєвих ситуацій, 
для реалізації яких учні мобілізують свої 
знання, уміння, певний життєвий досвід.  
      Не секрет, що з кожним роком малі 
села деградують. Значна кількість сільсь-
кого населення залишилася без роботи. 
Люди перебиваються різними тимчасо-
вими заробітками. Чоловіки, не маючи 
чим зайнятися, палять та починають пия-
чити і, звісно, вихованням дітей не пе-
реймаються. Підлітки, а це наші учні, 
маючи такий приклад, теж шукають різні 
тимчасові види діяльності. 
      Отже, запропонована система допо-
магає формувати здоров’язберігаю-
чі  компетентності учнів, вчить викорис-
товувати хімічні знання у повсякденному 
житті. 

Застосування здоров'язберігаючих технологій на уроках біології та хімії  

Стр. 3 
Методичний вісник  

Випуск 14 З досвіду роботи  

Білей Вірі Йосипівна, 

викладач хімії та біології 

«Без здоров'я і муд-
рість незавидна,   і  
мистецтво бліде,  і 
сила в’яне, і багат-
ство без користі, 
 і слово безсиле»    
                Герофіл               



Поради щодо встановлення довіри між проблемним підлітком 
і класним керівником 

Стр. 4 
Методичний вісник          

                 Поради психолога 

 Підлітковий вік – це своєрідний «третій світ», який існує між дитинством і 
дорослістю. Біологічно це вік статевого дозрівання, поруч з яким стають більш 
зрілими й інші біологічні системи організму. Психологічно це період складного фор-
мування нової особистісної і соціальної ідентичності, для якого характерні макси-
мальні диспропорції у рівнях і темпах розвитку. Підліток отримує нові домашні та 
шкільні обов'язки. Відбувається завершення орієнтації дитини на «жіночу» та 
«чоловічу» діяльність. Підлітковий вік схожий на міст між дитинством та зріліс-
тю, по якому кожен повинний пройти, перш ніж стати відповідальною і творчою 
дорослою людиною. 
 Психологи умовно розділяють підлітковий вік на два періоди: власне підлітко-
вий (11-15 років) та ранній юнацький (16-19 років).  
1. Уважно вислухайте учня, прагніть до того, щоб підліток зрозумів, що він вам не 
байдужий і ви готові зрозуміти і прийняти його. Не перебивайте і показуйте свого 
страху. Відносьтесь до нього серйозно, з повагою. 
 2. Запропонуйте свою підтримку і допомогу. Постарайтесь переконати, що да-
ний стан (проблема) тимчасові і швидко пройдуть. Проявіть співчуття і покажіть, 
що ви поділяєте і розумієте його почуття. 
 3. Зацікавтесь, що саме турбує підлітка. 
 4. Впевнено спілкуйтесь з підлітком. Саме це допоможе йому повірити у влас-
ні сили. Головне правило в роботі з дітьми – не нашкодь! 
 5. Використовуйте слова, речення, які будуть сприяти встановленню контактів: 
розумію, звичайно, відчуваю, хочу допомогти. 
 6. В розмові з підлітком дайте зрозуміти йому, що він необхідний і іншим, уні-
кальний як особистість. Кожна людина незалежно від віку, хоче мати позитивну оці-
нку своєї діяльності. 
 7. Недооцінка гірша ніж переоцінка, нади-
хайте підлітка на високу самооцінку. Вмійте слу-
хати, довіряйте і викликати довіру в нього. 



Країну Знань,  ми дружно всі відкрили! 

Стр. 5 
Методичний вісник  

Випуск 14 Виховний простір  

 Мета: сприяти створенню святкового настрою, розвитку організаторських, 
творчих та пізнавальних здібностей, формуванню культури навчальної праці. 
О ф о р м л е н н я :  п о в і т р я н і  к у л ь к и ,  с в я т к о в і  п л а к а т и . 
          Музичний супровід: Гімн України, стук метронома на хвилину мовчання, му-
зичні композиції про школу (пісні «Перша вчителька», «Перший дзвінок» («+» і «-
» ), «Школа двері відчиняє», «Поспішай до школи («-»), «В школу»). 
          Технічні засоби: мікрофони, акустична система, ноутбук. 

Хід свята 
Ведучий. Доброго дня шановні викладачі, батьки та запрошені гості! 
  Ми раді вітати вас на щорічному святі Знань. 

  Для когось він сьогодні перший, а для когось він останній 
  у цьому навчальному році. 
Ведуча. Доброго ранку, ліцейна родино, 
  Країна Знань всіх запрошує щиро! 

Ведучий. Знову двері до мудрого храму,  
  Куди прагне одвічно людина, 
  Відчиня золотими ключами 
  Рідна ненька – наша Вкраїна! 
Ведуча. Радість зустрічі, сміх і розмови – 
  Скільки спогадів зараз у нас! 
  Нам пора до навчання вже знову 
  До професії треба прокладати шлях! 
Ведучий. Дорогі учні, батьки, гості, колеги! День Знань – велике і радісне свято. Цей день є ви-

значним радісним та урочистим для кожного з нас. Адже саме вересень знаменує початок досягнення 
нових знань і підкорення нових вершин. 

Ведуча. Для одних цей навчальний рік буде останній і вирішальний, він розмежує дитинство, 
юні роки і доросле життя. Для учнів першого курсу відкриє таємниці обраної професії, допоможе зроби-
ти перші кроки до майстерності. 

Ведучий. Сьогодні ми стрічаєм на подвір’ї учнів 
  Які уперше переступлять наш поріг. 
  Давайте привітаємо їх гучно, 
  Хай оплески для першокурсників  
  Лунають звідусіль. 
Ведуча. Бурхливими  оплесками вітаємо наших першокурсників! Ласкаво просимо вас до нашої 

щирої, дружньої родини ліцею… 
(Ведучі запрошують першокурсників) 
Ведучий.  Прапор Державний – 
       Це гордість та сила,.. 
Ведуча. Увага! До підняття Державного Прапора України стояти струнко! 
Почесне право підняти прапор надається кращим учням ліцею – Кузьмі Василю та Табунщику 

Ігорю. 
(Піднімають Прапор, звучить Гімн України.) 
Ведучий. Святкова лінійка, присвячена Дню знань, оголошується відкритою. 
Ведуча. Знову свята радісні хвилини, … 
           Ведучий. Всі ми на думці маємо одне… 
             Ведуча. Так, і це неважко зрозуміти: Перший день — це урочистий час. Слово для приві-

тання всіх присутніх надається директору ліцею Білаку Василю Івановичу. 
Ведучий. Розпочинається новий навчальний рік, а це означає, що попереду нелегка, клопітка пра-

ця для учнів, хвилювання й турботи для батьків. Це, безперечно, нова сторінка в житті наставників, мо-
лоді – педагогів. Їм сіяти добре, розумне, вічне. 

Ведуча. Наш ліцей – велика, дружна родина. Та хіба буває родина без батьків! Адже вони ваші 
перші наставники, ваші помічники, від першого дзвінка до випускного вони поруч із вами. Запрошуємо 
до вітального слова бабусю учня першого курсу Целлер Надію Олександрівну. 

(Виступ...) 
 Ведучий. Учіться, любі учні, натхненно, завзято, звитяжно! 
  Бо з маленьких людей виростає народ. 
  А із родини – державна родина, 
  А з учнівської спілки – Соборна Вкраїна. 
Ведучий. Шановні викладачі, батьки, гості, учні, урочиста лінійка завершилась, та Свято знань триває. 
Бажаємо вам успіхів і запрошуємо на перший урок у цьому навчальному році.  

 Лунає перший дзвоник.  
 
 
 
 
 
 

Біров Оксана, 
 класний керівник 



Стр. 6 
Методичний вісник          

                 Поради класному керівнику 

 Хоч досвід і приходить з роками, є чимало способів оволодіти деякими педагогічними 
премудростями вже на початку професійного шляху. За визнанням самих викладачів, одного 
тільки стажу недостатньо, щоб налагодити необхідний контакт з учнем. Кожне нове покоління 
хоч трохи, але відрізняється від попереднього. І викладач, навіть найдосвідченіший і заслуже-
ний, може відчувати труднощі у відносинах з підлітками.  

 Молодий класний керівник 
 Зазвичай початківці класні дуже хвилюються, переживають, адже крім учнів міряти оці-
нюючим поглядом їх будуть і батьки. Такої категорії класних керівників варто вдатися до ряду 
простих, але дієвих порад:  

Законспектуйте план свого знайомства з групою, з батьками. Через хвилювання можуть ви-
никнути незручні паузи, підказка повинна бути під рукою. 

Ви повинні бути доброзичливі, відкриті, але при цьому ж суворі. учні дуже добре це відчу-
вають. Відразу визначте ту дистанцію, яка допоможе вам керувати групою, а не вибудовувати 
більш-менш безпроблемні відносини. Але і в строгості не перестарайтеся. Група вас буде прос-
то боятися і, м'яко скажемо, недолюблювати. 

Обговоріть правила ваших взаємин. Дайте хлопцям зрозуміти, як ви бачите поважні довірчі 
відносини. З першої зустрічі вони повинні усвідомити, що ви йдете з ними на реальний контакт. 

Ваші перші зустрічі не повинні складатися з одних формальностей. Обов'язково виявляйте 
цікавість до всіх і кожного. Їх багато і кожен хоче заявити про себе. Та й вам буде простіше зро-
зуміти, що вдає із себе кожен ваш учень. 
 Ведіть журнал обліку. Для молодого класного керівника це реальна можливість контро-
лювати процес. На початку роботи вам важко буде тримати в голові безліч інформації, адже у 
кожного учня будуть якісь поточні навчальні питання. Часто молодий педагог навіть не уявляє 
собі, як широко розуміються його обов'язки. Він повинен знати про стан навчання учня, про йо-
го поведінку, взаємини з групою і викладачами, обстановкою в родині і т.д. 

Портрет сучасного класного керівника 
 Перша умова - сучасний класний не повинен стояти на місці. І самоосвіти це стосується 
насамперед. Ви повинні мати уявлення про психологічні особливості віку хлопців вашої групи. 
У вас вони повинні бачити інтелігентну й освічену людину. Зрозумійте, вони «діти свого над 
технологічного часу». Вони більше спілкуються в Інтернеті, мають більше доступу до всілякої 
інформації, а це може мати як позитивний, так і негативний відгук. Чудово, якщо і в вас вони 
будуть бачити людину сучасну. На виховних годинах піднімайте теми, які важливі для них сьо-
годні. Будьте відверті і шукайте відповідь відкликання. Будьте тактовні й делікатні, цінуйте не-
повторність особистості кожного підлітка. Влаштовуйте спільні перегляди актуальних фільмів, 
обговорюйте разом з ними. Дійте в одному ланцюзі з батьками. Ваші виховні старання повинні 
бути об'єднані однією метою і рухатися в одному напрямку. Залучайте батьків до загальнолі-
цейних справ. І, навіть, якщо спочатку це буде нелегко, такий досвід надзвичайно корисний. Ну 
і, звичайно, любіть дітей. Без цієї умови навряд чи можна бути хорошим класним керівником . 
 

Поради сучасному класному керівникові 



Стр. 7 
Методичний вісник  

Випуск 14 Сходинки до успіху 

 
Кілька порад, яких варто дотримуватись педагогам у виборі гардеробу 

 Безперечно, зовнішній вигляд залежить від окремо взятої особистості. Але не слід забу-
вати, що викладач - це зразок для наслідування, тому його зовнішній вигляд має бути бездоган-
ним у всіх відношеннях. Адже викладачу, а особливо молодому, учні надто важко вибачають 
будь-які недоліки. Запропоновані рекомендації, знайдені на одному із сайтів, допоможуть вам 
запобігти помилкам, які нерідко зустрічаються в реальному житті. 
- У гардеробі педагога не має бути ультрамодного одягу, незвичайний фасон якого відволікає 
увагу учнів, а також убрання занадто яскравих тонів, що стомлює та дратує їх. 
- Не варто навіть молодому викладачу з'являтись у закладі освіти в шортах. 
- Не втрачайте почуття міри: навчіться чітко визначати, коли необхідно вдягати класичний кос-
тюм, коли робочий халат, святкову сукню, а коли - светр і джинси. 
- Не перетворюйтесь на «синю панчоху», тобто носіть той одяг, що вам до вподоби й до лиця: 
естетично витриманий, модний, елегантний. 
- Не захоплюйтеся сіро буденним одягом. 
- Не забувайте, що одяг завжди має бути охайним, чистим, відпрасованим, зручним і не заважа-
ти працювати з групою. 
- Не носіть тривалий час один і той же одяг. Варто якнайчастіше «оживляти» його, комбінувати, 
прикрашати. 
- Не носіть взуття босоніж, на високих підборах, бо їх стукіт відволікає увагу учнів і, крім того, 
швидко стомлюються ноги. 
- Не знаходьтесь у приміщенні в теплих чобітках. 
- У жодному разі не перебувайте у приміщенні в головному уборі. Це стосується як чоловіків, 
так і жінок. 
- Не забувайте, що довге розпущене волосся заважає під час роботи з учнями. 
- Неприпустимо педагогам-чоловікам приходити до ліцею неголеними. 
- Не експериментуйте надмірно зі своїм волоссям, аби химерні зачіски та часті зміни кольору не 
відволікали уваги учнів. 
- Не рекомендується прикрашати себе занадто дорогими та яскравими коштовностями чи біжу-
терією, які, до того ж, заважають працювати та спілкуватися з учнями (довгі сережки чи намис-
то, каблучки на пальцях, «музичні» прикраси). 
- Не варто користуватись дезодорантами, туалетною водою чи одеколоном з різким, сильним 
запахом. 
 Більшість вітчизняних фільмів закріпили в нашій свідомості образ педагога, який у своїй 
скромній сукні чи костюмі цілими днями проводив у школі. Сьогодні слово «скромний» не зо-
всім підійде до того, що носять деякі викладачі, адже більшість із них намагаються «не відстава-
ти» від модних тенденцій. А сьогоднішню моду аж ніяк 
скромною не назвеш. Ось і виходить, що всі начебто розумі-
ють, що існують певні канони, що «варто», а що «не варто» 
вдягати, ідучи на роботу, але дотримуються їх далеко не всі. 
Але викладачу, взявши на себе відповідальність вихователя, 
не слід забувати, що кожної хвилини він є зразком для учнів 
навіть через свій зовнішній вигляд. А яким буде цей зразок і 
як вас запам'ятають учні - залежить лише від вас. 



Стр. 8 
Методичний вісник          

                  
 Слово про колегу 

 Вітаємо з Днем народження Штефаньо Любов 
Федорівну, секретар-друкарку та даруємо такі слова: 

 
Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, 

чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А 
ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, 

приємних подій та невичерпного оптимізму!  
 

     Колектив ліцею щиро вітає Пайтина Надію Федорівну прибира-
льницю службових приміщень з Днем народження: 

В святковий день 
Прийміть вітання 

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

І повсякденно, повсякчас 

5 вересня святкував свій День народження майстер ви-
робничого навчання Скоблей Євген Євгенович. Щиро 

вітаємо Вас, та прийміть від нас такі рядки: 
 
 У день народження хочеться побажати палац благо-
получчя, вагон терпіння, мішок грошей, побільше усмі-
шок і доброти, міцної дружби, яскравих вражень, задово-
лення від життя і чарку сліз радості. 

26 вересня 2017 року святкує свій День народження  

Кузьма Іван Калманович. 

  Благополуччя і достатків, 
       Втілення задумів, мети, 

         Багатства, розкошів і статків, 
      Щастя і радості завжди  



                 Стр. 9 
Методичний вісник          

 Бібліотека інформує 

ЄДИНІ ВИМОГИ ДО УЧНІВ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ І 
 ЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ  

 
Книги – це наші друзі, які нас не зра-

джують, завжди залишаються з нами 
і не дорікають нам нашою старістю. 

  
 
1. Усі одержані у бібліотеці підручники слід утриму-
вати в охайному вигляді:  
– не перегинати палітурку підручника;  

– не загинати кути сторінок;  
– не робити поміток, не розмальовувати підручник ні ручкою, ні олівцем;  
– класти підручники тільки на чистий стіл;  
– берегти підручники від сонця і води;  
– відвести вдома місце для підручників.  
2. Треба тримати підручники в окремій обкладинці або обгорнутими папером.  
3. Не загинати аркуші, користуватися закладкою.  
4. Не слід класти у книгу ніякі предмети.  
5. Перш ніж узяти до рук підручник, вимийте руки. Підготувавши урок, поставте 
книгу на полицю або покладіть у портфель.  
6. Поводьтесь з підручником так, щоб не було соромно передати його вашим товари-
шам.  
Учні зобов'язані:  
– Дбайливо поводитися із підручниками, як бібліотечними, так і своїми.  
– Отримавши підручники з бібліотеки, треба переглянути їх і 
при виявленні дефектів повідомити бібліотекарю до 15 вере-
сня, а якщо підручник має невелике пошкодження, відремон-
тувати його самостійно.  
– Якщо підручник загублений або зіпсований учнем, то бать-
ки повертають рівноцінний підручник. Єдині вимоги поши-
рюються і на художню літературу.  



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» 


