
        Прийміть щиросердечні вітання з Днем української писем-
ності та мови! Мова – є основою духовного багатства народу та 
інтелектуального потенціалу. Саме вона підтримує національну 
самосвідомість, любов до рідної землі та повагу до гідності лю-
дини. Українська мова увібрала в себе найкращі та найвеличні-
ші здобутки нашого народу. Всебічна підтримка державності 
мови, зростання її престижу, зміцнення та розвиток – почесна 
м і с і я  к о ж н о г о  г р о м а д я н и н а  У к р а ї н и . 
         Бажаю, щоб Материнське Слово було для нас духовним 
джерелом життя і оберегом. Не з примусу, а лише за покликом 
власного сумління та гідності плекаймо у душі любов до рідної 
мови. 
 Щастя вам, добра, нових здобут-
ків в ім’я України!   

 
 

З повагою Білак В.І.,  
директор ліцею  
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Головне завдання кожного ЗП(ПТ)О – підго-
товка конкурентоспроможних висококваліфіко-
ваних робітників для всіх галузей народного 
господарства; підвищення рівня навчання і ви-
ховання. Але в сучасному суспільстві, коли ма-
теріальні блага і засоби їх виробництва постійно 
змінюються під впливом науково-технічного 
прогресу, невимушено постає питання про якіс-
ну підготовку не просто кваліфікованих робіт-
ників, а фахівців, що повинні визначити своє 
гідне місце в суспільстві, пройти успішний курс 
адаптації в умовах сучасного виробництва. Тому 
сучасний ринок праці очікує особливих праців-
ників – високого рівня професіоналів, непересіч-
них особистостей.  

Одним із основних принципів навчання є 
принцип наочності. Дотримання його під час 
навчання креслення та інших спец предметів в 
ліцеї полегшує засвоєння учнями навчального 
матеріалу, сприяє формуванню в них наукових 
уявлень про явища та процеси, забезпечує міцні 
та глибокі знання. Але під час уроку не завжди 
можна демонструвати натуральні об'єкти і яви-
ща. Деякі демонстрації не можуть бути проведе-
ні через відсутність необхідного обладнання. У 
таких випадках з метою забезпечення наочності 
навчання креслення і інших спец предметів зве-
ртаються до образотворчої наочності. Такі посі-
бники можна поділити на дві групи: 
- об'ємні (моделі, макети, колекції);  
- площинні (таблиці, плакати, малюнки, ескізи, 
записи та креслення на дошці).  

ТЗН – це обладнання і апаратура   дидактич-
ного характеру, що служить  для підвищення 
ефективності навчального процесу. Підставою 
для використання ТЗН є наукові дослідження, 
які доводять, що якщо зором окремо сприйма-
ється 25% інформації, а слухом 15%, то при 
використанні ТЗН загальна ефективність сприй-
няття усієї аудіовізуальної інформації значно 
вища від арифметичної суми цих відсотків і 
досягає 65% і більше. 

До технічних засобів навчання належать як 
технічні пристрої (проекційна апаратура, ком-
п’ютери, магнітофони) так і засоби навчання 
(діафільми та відеофільми, діапозитиви, відеоза-
писи). Основне завдання технічних засобів - 
підвищення ефективності навчально-виховного 
процесу. 

ТЗН класифікуються наступним чином: інфо-
рмаційні, контролюючі, навчальні, комбіновані.  
До інформаційних відносяться аудіовізуальні 
(навчальне відео та статична проекція). За допо-
могою цих засобів учням надається навчальна 
інформація, реалізується принцип наочності. 
Контролюючі технічні засоби призначені для 
визначення рівня та якості засвоєння навчально-
го матеріалу. 

Навчаючі технічні засоби призначені для 
індивідуального процесу навчання. Дидактичні 
можливості визначаються мірою досконалості 
закладених у них навчаючих програм. 

ТЗН поділяються на такі види: аудіальні 
(слухові) –  що відображають аудіо записи; візу-

альні (наочні) – епіпроектор, діапроектор, гра-
фо проектор, що відображають плакати, графі-
ки, таблиці, малюнки; діафільми, аудіовізуальні 
(комбіновані) – засоби кіно та комп'ютерні 
мультимедіа. Інтерактивні – дозволяють під час 
вивчення змінювати дані і робити про це самос-
тійні висновки.  

Особливості ТЗН. Діапроектор – вимагає 
попереднього виготовлення діафільму з навча-
льним матеріалом. Графопроектор – вимагає 
попереднього нанесення навчальних матеріалів 
на прозорій плівці або виконання чи доповнен-
ня його безпосередньо на  уроці.  Епіпроектор – 
відображує навчальний матеріал безпосередньо 
з паперового носія. Комп'ютерні мультимедійні 
засоби – відображають навчальний матеріал з 
магнітних та оптичних носіїв.  

При користуванні мультимедійних ТЗН 
викладач повинен знати та вміти самостійно 
використовувати: комп'ютерну оргтехніку і 
операційні системи, створювати презентації у 
форматі ppt , створювати Web-сторінки, навча-
льні сайти та блоги. 

Предмет креслення та інші спец предмети 
не достатньо забезпечені сучасним і якісним 
наочним матеріалом. Тому і виникла нагальна 
потреба у створенні своїми силами наочного 
матеріалу, який би відповідав потребам певно-
го предмета. 

Робота над створенням наочного матеріалу 
відбувається поетапно, у відповідності до дію-
чої навчальної програми. 

Роль та можливості образотворчої наочності 
та ТЗН на уроках креслення і інших спец пред-
метах надзвичайно велика, а саме: 
- вони підвищують наочність навчання, ілюст-
руючи пояснення викладача;  
- повідомляють учням нові знання. У багатьох 
випадках дають повнішу і точнішу інформацію 
про явища та об'єкти, ніж інші засоби; 
- створюють можливість викладачу більш дос-
тупно ознайомити учнів із складним матеріа-
лом;  
- найповніше задовольняють інтереси учнів у 
галузі техніки та розвивають їх природну допи-
тливість; 
- застосування технічних засобів програмовано-
го навчання звільняє викладача від великого 
об'єму технічної роботи, дозволяючи більше 
уваги приділити творчій стороні його діяльнос-
ті.  

Кожна технологія має право на апробацію і 
втілення її в життя. Застосування ТЗН дає мож-
ливість збільшити обсяг навчального матеріалу 
на 30%. Можна сміливо стверджувати, що ви-
користання ТЗН забезпечує оптимізацію навча-
льного процесу, робить уроки цікавими і зміс-
товними, надає можливість підвищити науко-
вий рівень і творчий характер викладу, якість 
знань учнів. 

Технічні засоби навчання на уроках спецпредметів  

Стр. 2 
Методичний вісник          

                 

Воробканич В.І., 
викладач спецдисциплін 

З досвіду роботи  

        Під час 
опрацювання 
матеріалу саме 
творчій підхід 
викладача і є го-
ловним факто-
ром для визна-
чення не тільки 
змісту наочного 
матеріалу, а і 
його місця на 
уроці. 



Головну мету, яку ставить майстер 
перед собою у процесі навчання – це 
навчити учнів свідомо виконувати тру-
дові прийоми та операції, творчо засто-
совувати отриманні знання на практиці 
при високій якості робіт, які виконують-
ся. Це в свою чергу залежить від вміння 
майстра правильно визначати методи і 
прийоми своєї роботи на всіх етапах 
уроку, які активізують діяльність мис-
лення учнів. 

Один із способів активізації учнів – це 
застосування інструкційно-
технологічної та  технічної документа-
ції, письмове інструктування з показом 
майстром прийомів виконання окремих 
операцій.  

Застосування письмового інструкту-
вання дозволяє майстру створити орієн-
товану основу дії учнів на уроці, так як у 
цій документації міститься необхідна 
інформація про послідовність виконання 
окремих видів робіт, надаються схеми 
переходів, зазначений необхідний ін-
струментарій і пристосування, наводить-
ся послідовність виконання операцій, 
малюнки прийомів робіт.  

Застосовуються комплексні завдання, 
які охоплюють діяльність учнів на уроці. 
Завдання може включати питання зі 
складанням технологічного процесу, 
підбором матеріалів, інструменту, пи-
тання з охорони праці, викреслювання 
ескізів та креслень. 

Завдання спонукає учнів під час під-
готовки та його виконання використову-
вати знання спецтехнології електротех-
ніки. 

Приділяю увагу вивченню та оволо-
дінню досвідом новаторів базового підп-
риємства. На уроки запрошую випускни-
ків, які працюють на підприємствах міс-
та. Вони діляться з учнями секретами 
професійної майстерності. 

Намагаюся викладати матеріал так, 
щоб він відповідав рівню підготовки 
учнів, пізнавальним можливостям і фізи-
чним силам, був доступний. Досягається 
це тим, що в процесі навчання перехо-
джу від близького до далекого, від відо-
мого до невідомого, від конкретного до 
абстрактного. Уникаю перевантажень 
учнів, прагну розумно чергувати працю 
та відпочинок. 

Застосовується багато наочності: пла-

кати, макети, інструкційні картки, картки 
завдання, таблиці, зразки. Це допомагає 
учням у процесі навчання створити ясне 
представлення про досліджувану тему, 
розкриває зміст технологічного процесу. 
Краще засвоюються трудові прийоми та 
операції. 

Вважаю необхідним застосовувати ме-
тодичні прийоми, що допомагають розви-
вати нестандартність мислення, творчість, 
ініціативу. Активність – це посилена діяль-
ність. Проведення нетрадиційних уроків 
підсилює активність учнів і їх зацікавле-
ність у вивченні та освоєнні професії. 

Під час ділових ігор поділяю групу на 
ігрові команди. Призначаю арбітрів 
(експертів). Пояснюю умови гри, даю за-
вдання командам. Після виконання завдан-
ня командири доповідають про виконану 
роботу, арбітри оцінюють їх роботу. Це 
дає можливість думати і діяти самостійно, 
підвищує творчий підхід до рішення про-
блем. 

Проводяться рольові ігри, що нагадують 
ділові, але тут кожному учаснику надаєть-
ся визначна роль, визначаються його функ-
ції. Рольова гра припускає розподіл ролей 
у залежності від здібностей кожного її уча-
сника.  

Використовую «мозковий штурм»: гру-
па в цілому одержує завдання. Учні колек-
тивно шукають рішення, кожен із запропо-
нованих варіантів розглядається та прий-
мається до уваги. Наприкінці 
уроку обговорюються та оціню-
ються кращі роботи. Такі уроки 
дають учням можливість розіб-
ратися в процесах розвитку підп-
риємства та економіки, дають 
можливість краще працювати в 
умовах гнучкого ринку праці, а 
також подальшого навчання у 
вищих  закладах освіти. 

При застосуванні методів ак-
тивізації пізнавальної діяльності 
учнів передбачаю мету не стіль-
ки навчити, скільки зацікавити і 
викликати бажання вчитися. То-
му системність і послідовність у навчаль-
но-виробничому процесі сприяє кращому 
засвоєнню учнями знань і умінь, допомагає 
застосувати їх у практичній діяльності на 
виробництві й у житті.    

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання  

Стр. 3 
Методичний вісник  

Випуск 16 З досвіду роботи  

Кивеждій Василь Антонович, 

майстер виробничого навчання 



Булінг: та шляхи його попередження 

Стр. 4 
Методичний вісник          

                 Поради психолога 

Психолог. Доброго дня учні. Сьогодні ми проведемо тренінгові занят-
тя тема якого насильство та жорстокість. А говорити про це потрібно, 
адже ви часто чините насильство щодо своїх друзів та нерідко самі 
стаєте його жертвами. Поглянемо на цю проблему з психологічної то-
чки зору, можливо, це допоможе вам стати добрішими і милосердні-
шими одне до одного, ви навчитеся боротися з насильством. Що ж та-
ке «насильство»? (Учні висловлюють свої думки.) А ось як це пояс-
нюється науково.  

    Насильство – грубе примушування людини до певних неприйнятих 
для неї дій, метою яких є страждання жертви, свідоме знущання, за-
вдання фізичних, психологічних, моральних збитків аж до каліцтва і 
вбивства.  

    Глузування та знущання над дітьми однолітків вже стали частиною життя молодих людей. З 
роками масштаб цього явища тільки збільшується. Тепер прийнято називати це – булінг. 
   Багато людей вважають, що булінг не така серйозна проблема, як вживання заборонених речо-
вин (тютюну, алкоголю, наркотиків), проте його наслідки можуть бути дуже важкими та тривали-
ми. Багато учнів спеціально уникають відвідування в освітніх закладах, тому що бояться цькуван-
ня. Булінг негативно впливає не тільки на тих, хто терпить образи і знущання, а й на тих, хто їх 
завдає. 
    Вправа «Агресор і жертва» 
    Зараз вам потрібно поділитись на дві групи весна, осінь. Кожна група отримує аркуш, із запи-
таннями. Виконавши завдання кожна група обирає спікера, який представляє результат колектив-
ної роботи. 
    Жертва: слабка фізично і психологічно, несхожа на інших, не впевнена у собі, у неї мало дру-
зів, непопулярна в колективі, має якісь вади, спокійна, боязка. 
   Агресор: жорстокий, боягуз, сильний фізично, закомплексований із психічними відхиленнями, 
має психологічні проблеми, не отримував любові в сім’ї, від батьків, злий, не вміє співчувати.    
    Жертва може відчувати: безсилля, образу, самотність, біль, озлобленість, неповагу до себе, 
злість, ненависть, лють, страх. 
    Агресор може відчувати: задоволення, втіху, самоствердження, радість, силу, гордість, бажан-
ня стати лідером, щоб його поважали. 
    Як ви вважаєте, «агресор» є дійсно сильною та впевненою в собі людиною? (Відповіді учнів) 
   Звичайно, ніхто не хоче бути жертвою. А тепер подумайте, чи хотіли б ви бути агресором і мати 
всі ті риси, які знайшли в нього. 
    Пропоную вам послухати притчу, адже ви знаєте, що в притчах зібрана народна мудрість. 
    Притча «Великодушність» 
    Вправа «Можливі наслідки знущань» 
    Притча «Про вовків» 
    Психолог. Ви можете змінитися, якщо захочете самі, і бути такими, якими забажаєте! Захочете 
бути злими, жорстокими – будете, захочете бути добрими, 
милосердними – станете такими. 
    Намагайтесь виховувати в собі милосердя, доброту, ем-
патію, вміння співчувати іншим, відчувати їх біль. Кожна 
людина має право жити вільно, у безпеці, без страху. 

Дорчинець Віта Петрівна, 
практичний психолог 



Поріс чорнобилем Чорнобиль - бідою нашою поріс  

Стр. 5 
Методичний вісник  

Випуск 16 Виховний простір  

 Ведуча1. Минають роки і десятиліття, а чорний день Чорнобильської трагедії все 
одно хвилює людей – і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто народився 
далеко від покривдженої землі.  
Ведучий 2. Шановні присутні! Сьогоднішній вечір-реквієм ми присвячуємо пам’яті  тра-
гедії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей день об’єднав нас, учнівську молодь 

і дорослих, одним спогадом, однією печаллю, однією надією. 
Ведуча 3.  26 квітня 1986 року почався відлік Чорнобильської катастрофи. Вона вразила 
весь світ, приголомшила людей страшним розмахом невідомої раніше біди, трагічні нас-
лідки якої відчуватиме ще не одне наступне покоління. 
Ведуча 1. Чи буде квітень, як завжди, 

Дарунком весняної здоби, 
Чи власним іменем біди 
Ми назвемо його «Чорнобиль»?.. 
Ведуча 3. Душевні, добрі, сильні, вперті –  

Змогли стихію подолать… 
Звучить пісня Н.Май «Чорнобиль»  з тематичним відео супроводом 
Ведучий 2. Шановні присутні! Ми зібралися в цей день у стінах нашого ліцею з тією метою, щоб іще раз 

згадати про трагічну подію, яка чорною датою увійшла до літопису людської цивілізації, вшанувати пам’ять загиб-
лих, віддати шану тим,  хто мужньо став у двобій з вогнем, брав участь у  ліквідації  наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи.  

Ведуча 1. Невблаганно спливає час. Але не старіє пам'ять. Вона повертає нас до жахливої трагедії, що ста-
лася  тоді. 

Ведучий 2. Для історії людства – це всього лише мить. Для нас, живих свідків цієї біди – вічність, бо попіл 
і сльози Чорнобиля – скорботної матері України - ніколи не перестануть стукати у наші серця. 

Ведуча 3. Чорнобильська атомна електростанція принесла найбільшу екологічну катастрофу, найбільше 
планетарне потрясіння. Ця трагічна подія назавжди увійшла в історію людства як «аварія століття». 

Відеофрагмент «Аварія на ЧАЕС» 
Ведуча 1. З перших хвилин катастрофи розпочалися спроби приборкати ядерну стихію. Ліквідація 

наслідків аварії здійснювалася спільною працею вчених, лікарів, інженерів, будівельників, гідротехніків і військо-
вих.  

Ведучий 2. Справжня доброта, порядність, небайдужість до людського горя й вірність обов’язку були на 
першому плані.  

Ведуча 3. Серед тих, хто загинув майже відразу, зупиняючи  ядерну реакцію смерті, - шестеро пожежни-
ків. Молоді… їм ще тільки починати жити, кохати, народжувати дітей, приносити радість у свої оселі… У кожного 
були свої плани, надії, бажання. 

Ведучий 2. Усе це було б попереду, та хто міг передбачити?! Та суботня квітнева ніч стала для них фата-
льною. Вони не озирались, не відступали, на ховались за спини інших.  

Дівчина із свічкою читає вірш 
Хто має владу над вогнем?.. 
Викладач. Відважними і героями не народжуються. Ними стають. Вічна пам'ять і слава, низький уклін 

усім покійним нині від урятованого народу, від усього людства. Хвилиною мовчання вшануємо тих, хто ліквідував 
наслідки аварії й у розквіті сил пішов із життя.  

(Хвилина мовчання) 
Ведуча 1. Разом із Чорнобильським ураганом у життя мирних жителів   увірвався  термін військового часу. 
Ведучий 2.  Евакуація… Це слово жило  тільки в пам’яті людей, які пізнали лихоліття часів ІІ Світової  

війни.  
Ведуча 3. У зв’язку з великою радіоактивністю за перший рік після аварії з зони відчуження було евакуйо-

вано 116 тис. чоловік .  
Відео «Евакуація із Прип’яті» 
Викладач. Шановні присутні! Минатимуть десятиліття, але сумний набат Чорнобиля не дає заспокоїтися 

нам.  Кажуть, час лікує, затягує рани. Це неправда. Просто біль відходить кудись глибоко в серце, приживається 
там, освоюється, і нікуди від цього не дінешся. Сьогодні кожен із нас розуміє, що сенс життя полягає в тому, щоб 
поважати природу, яка створила людину. Тому у нашій  свідомості повинна відбутися революція,  яка подарує Зем-
лі розумного друга – людину екологічної доби. З'явившись під знаком біблійної «зірки Полин», Чорнобиль став 
якщо й не розплатою, то найсерйознішою пересторогою нашому варварству і  сваволі.  Тож хай палає  свічка па-
м’яті і  надії  в день річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Хай полум'я свічок у наших душах зіллється в одне 
полум'я віри. Ми будемо жити!.. 

Звучить пісня  «Я люблю свою країну Україну». Відео супроводження пісні (краєвиди України).  
 

Біров Оксана Іванівна 
 класний керівник 



Стр. 6 
Методичний вісник          

                 Поради для всіх 

 1. ... раптом виявилося, що Вам випало питання, з якого Ви можете сказати 
дуже небагато?  
 Не панікуйте, а одразу починайте записувати все, що колись чули із цього приво-
ду: чи то з телепередачі, чи то із розмови з колегами чи друзями або з енциклопедії. А 
можна зробити й так. Розділіть лист паперу навпіл. Ліворуч напишіть, наприклад: «Що я 
знаю» (або просто поставте «+»), а праворуч - «Що мені невідомо» (або «-»). Сміливіше 
пишіть ліворуч усе, що Вам спадає на думку, - правила, приклади, окремі положення то-
що. Нічого, якщо все це буде безладно. Праворуч записуйте питання, пункти, про які, як 
вам здається, Ви нічого не можете сказати. Час від часу переглядайте праву частину й 
викреслюйте все, що згадали. Наприкінці підготовки обов'язково складіть план відпові-
ді: краще відповісти не все, але те, що ви знаєте, викласти чітко й логічно. 
 2. ... узагалі нічого не знаєте. Не кажіть про це екзаменатору, а говоріть про що 
не будь, навіть верзіть якусь ахінею, на кшталт: «Перш ніж розповісти про творчість Пу-
шкіна, треба поговорити про принципи поетичної творчості взагалі...». Покажіть, що 
знаєте хоч щось. Хоча, звісно, краще грати за правилами. 
 3. ... на півслові Ви забули, про що треба говорити. Насамперед не «губіть го-
лови». Зберігайте спокій, хоча б зовнішній - таке може трапитися з кожним! Повторіть 
останню фразу, спочатку так само, як і раніше, а потім, якщо зможете, іншими словами. 
За цей час згадаєте план відповіді: що Ви вже розповіли? Чого стосується ця фраза? У 
більшості випадків це допомагає. Якщо це так - сміливо відповідайте далі. Якщо ні - по-
дивіться на наступний пункт плану і починайте розповідати його (навіть якщо Вам тіль-
ки здається, що цей пункт наступний). Потім наприкінці відповіді завжди можна повер-
нутися до того, що пропустили. 
 4. ... Ви вже майже скінчили відповідати, й отут, нарешті, згадали, про що хо-
тіли сказати, коли «втратили думку», або про що забули. Нічого страшного. Закін-
чуйте говорити те, про що говорили, а потім скажіть те, що пропустили. У жодному разі 
не переривайте відповіді заради цього. Краще нехай про щось Ви скажете пізніше, ніж 
уся відповідь виявиться нелогічною.  
 5. ... Вас не слухають. Не сприймайте це як особисту образу. Відповідайте далі, 
немов нічого не помітили. 
 6. ... екзаменатор у різкій і неприємній формі перериває Вас, вимагає щось 
уточнити, повторити. Або ще гірше, «кидає» неприємні репліки. Не думайте про це. 
Від Вас потрібні мужність і зібраність, уміння не показувати образи. Сконцентруйте 
увагу на точній відповіді. Відповідайте чітко й коротко. Тільки так Ви зможете довести, 
що до Вас ставляться несправедливо. У жодному разі не показуйте, що розлютилися, і 
не намагайтеся викликати жалощі до себе. Найефективніше - зберегти почуття власної 
гідності і так триматися. 
 7. ... Ви обмовилися, і всі стали сміятися. Не переймайтеся. Це може трапитися 
з кожним. Обмовляються навіть професіонали - диктори радіо й телебачення. Посмійте-
ся разом з усіма - і все. Якщо ж цього крім Вас узагалі ніхто не помітив, говоріть далі, 
немов нічого не трапилось. 
 8. ... Вам ставлять додаткове запитання. Не лякайтеся. Не кваптеся з відповід-
дю. Можете сказати, що Вам треба трохи подумати. Чітко визначте, чого стосується це 
запитання, якої відповіді воно вимагає. Перш ніж говорити, сформулюйте відповідь по-
думки. Часу на це потрібно зовсім небагато. 
 9. ... Ви помилилися. Ну то й що? Помилки бувають у всіх. Якщо Ви помітили 
помилку і знаєте, як її виправити, зробіть це. Якщо ж не впевнені, правильна Ваша від-
повідь чи ні, відповідайте далі, начебто нічого не трапилось. Якщо Вам вкажуть на по-
милку, і Ви не впевнені у своїй правоті, краще погодьтеся. Не бійтеся помилок!  
 10. ... Вам поставили оцінку нижче за ту, на яку ви розраховували. Не спере-
чайтеся, нікому нічого не доводьте. І звичайно, ніколи не забувайте про почуття гумору 
- нехай воно не залишає вас і під час конкурсу. 

ІСПИТИ, ЗНО. ЩО РОБИТИ, ЯКЩО... 



Стр. 7 
Методичний вісник  

Випуск 16 Поради колег 

Поради досвідчених колег молодому викладачеві 

 1. Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає зайвих предме-
тів біля дошки, чи чисто в класі. 
 2. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку. 
 3. Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Викорис-
товуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки. 
 4. Поясніть учням мету, завдання уроку. 
 5. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропо-
нуйте учням вирішувати їх самостійно. 
 6. Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять одногру-
пники. 
 7. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці: пропонуйте 
їм більше писати, розв’язувати приклади. 
 8. На уроці кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуаль-
ний підхід. 
 9. Під час використання технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, 
наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефекти-
вно. 
 10. Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів. 
 11. Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвива-
льного навчання. 
 12. Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бережливість, 
зібраність. 
 13. Домашнє завдання потрібно давати з поясненнями, до дзвоника. Не за-
тримуйте учнів після дзвоника.  
 14. Пам’ятайте: кожний урок не повинен бути схожим на попередній. 
 



Стр. 8 
Методичний вісник          

                  
 Слово про колегу 

      Від усього колективу вітаємо Гузинець Наталію Семені-
вну, методиста ліцею, яка святкувала свій День народження 
11 листопада! Бажаємо міцного здоров’я, достатку, успіхів у 
роботі, радості, удачі, щастя, любові. Нехай життя б’є клю-
чем, хай люди шанують, а будинок буде наповнений теплом 
і затишком.   
 
 

Шановний, Вадим Дмитрович, дозвольте привітати Вас з 
цим чудовим святом — Днем Народження і побажати Вам 
тільки гарного настрою, щоб робота приносила задоволен-
ня. Звичайно, щиро бажаємо Вам здійснення бажань, пова-

ги дітей, і найяскравіших днів.   

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

 
Вітаємо від усієї душі і побажаємо матеріального блага, 
чудового здоров’я, постійної удачі, вірних цілей та щас-

тя на шляху. 
 
 

Також хочеться привітати Магурську Ірину Миронівну, чергову гуртожитку та Палюха 
Івана Івановича — робітника з обслуговування приміщень.  

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

Хай малює доля з буднів свято,  
І дарує Вам багато літ! 

      29 листопада святкував свій День народження Кузьма 
Василь Калманович, заступник директора з НВР. Щиро 
вітаємо Вас, колего, та бажаємо удачі, успіхів в роботі, 
розуміння у родині, добрих друзів і прибуткових ідей. 

Хай буде завжди гарний настрій, а сонце освітлює Ваш 
шлях навіть у похмурий день! 

 



                 Стр. 9 
Методичний вісник          

 Бібліотека інформує 

 

       



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» 


