
        Шановні колеги та учні. Прийміть найщиріші вітання з Новим 
2019 роком та Різдвом Христовим! Напередодні новорічних свят ми 
щиро вдячні колективу за досягнення, розуміння, підтримку та праг-
нення розвивати наш ліцей. Завдяки узгодженій роботі єдиної ко-
манди, відданій праці та ініціативі кожного, нам вдається зберегти 
та примножувати свої позиції в освітньому просторі нашої держави. 
        Новий рік – це крок у майбутнє, час надій і сподівань. Тож не-
хай він стане для всіх нас роком добрих змін, здійснення задумів, 
нових можливостей і досягнень, благополуччя та процвітання. 
         Від усього серця бажаємо всім міцного здоров’я, невичерпної 
енергії, оптимізму, прихильності долі, під-
тримки колег і близьких. Нехай Новорічні 
свята принесуть у Ваш дім достаток і мир, 
а Різдвяні вогні сповнять Ваше серце раді-
стю й натхненням.  
         З Новим роком та Різдвом Христо-
вим!  
        З повагою та найщирішими поба-
жаннями  
         Білак В.І., директор ліцею  
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   Мова – це найважливіший засіб 
для людського спілкування, без яко-
го неможливий розвиток існування 
суспільства. Розширення та поглиб-
лення міжнародних зв’язків між різ-
ними країнами, інтеграція всіх сфер 
життя робить іноземні мови затре-
буваними в практичній та реальній 
діяльності людини. Це стає рухомим 
фактором економічного, політично-
го, науково-технічного прогресу 
людства та суттєво піднімає статус 
«іноземної мови», зокрема, як пред-
мету навчальної дисципліни і є, та-
кож, прямою мотивацією до навчан-
н я . 
     Сучасна освіта повинна робити 
акцент на пізнавальний розвиток 
учнів, формувати в них не тільки 
внутрішніх мотивів, але й стимул до 
отримання освіти. Головне завдання 
– навчити учнів не навчатися, а хоті-
ти вчитися. Для того, щоб підвищи-
ти рівень пізнавального інтересу, 
необхідно особливий та дуже проду-
маний підхід до вивчення  предмету 
та до системи загалом. Потрібна 
взаємодія та кооперація всіх освіт-
ніх інституцій.                                                                                                                                
     Англійська стала найпопулярні-
шою і наймоднішою мовою в світі, 
вона допомагає у спілкуванні з тех-
нікою, жителями інших країн, тури-
стами із різних куточків світу і, тут 
казати, являється майже не 
«офіційною мовою всієї планети». 
Але, з кожним днем, ситуація змі-
нюється і  знання іноземної, зокрема 
англійської мови стало не тільки 
стильним, але ще й просто необхід-
ним. Можливостей, так як і мето-

дик, для її опанування вели-
чезна кількість. Та чому ж 
для деяких учнів вивчення є 
настільки важким та нудним? 
Х т о с ь  п о я с н ю є  ц е  
«несхильністю до іноземних 
мов», хтось – на відсутністю 
таланту до мов, але проблема 
полягає  лише в неправильно-
му  та неефективному способі 
навчання, ось і все. У всіх є 
можливість вчити іноземну 
мову, всі можуть  вивчити та 
головне правильно підійти до 

ц ь о г о  п р о ц е с у . 
     Процес навчання достатньо не-
простий, потрібно враховувати всі 
аспекти та моменти сучасного світу, 
сучасного ритму життя та характер-
них йому норм поведінки. Також 
необхідно  розглянути основні при-
чини труднощів при вивченні інозе-
мної мови: 
     Першою такою причиною є Пер-

фекціонізм. Навчання є важким для 
учня, тому що він починає заганяти 
себе в рамки  - ідеально знати гра-
матику, ідеально розмовляти, без 
акценту, писати без помилок. Але 
такого не буває навіть у носіїв мо-
ви. Та дитина вже не може зупини-
тися, прослуховуючи нереальну 
кількість іноземних пісень, продив-
ляючись фільми – з’являється ком-
п л е к с  « н е з н а н н я  м о в и » .                                                                
Причину №1 може допомогти вирі-
шити кваліфікований педагог, але, 
нажаль, він доступний не всім – в 
цьому і полягає друга причина. 
     Третьою причиною є  нудні гра-
матичні правила  які навіть при ви-
вченні рідної мови  ми забуваємо 
одразу після уроку. Так ось, англій-
ська не є винятком. Приділяючи 
занадто багато часу вивченню гра-
матики більшість учнів не витриму-
ють та припиняють  навчання. Во-
ни  аргументують це відсутністю 
часу та іншими справами, хоча при-
чина тут одна – не дуже цікава та 
не дуже корисна практично грама-
тика. 
     Ще однією перешкодою є те,що 
ми думаємо на своїй рідній мові і 
тільки потім перекладаємо слова на 
іноземну, співставляємо із прави-
лом та вимовляємо речення повніс-
тю. А це надто стомлююче для лю-
дини. Ось чому треба намагатися 
одночасно думати та розмовляти на 
англійській мові. Саме так навча-
ються говорити на рідній мові діти, 
вони краще сприймають мову, при 
тому, що ніяких граматичних пра-
вил не знають. Згодом вони опану-
ють теорію пізніше, і, на цьому вже 
етапі ,зробити це буде  набагато 
легше. Можливо, для когось і  це 
видасться  також важким, та існує 
багато різноманітних методик які 
здатні допомогти  і  в цьому. 
 
       Найголовнішим у вивченні іно-
земної мови є практика спілкуван-
ня, а не теорія граматики. У кожно-
го викладача повинні бути свої сек-
рети та вміння навчати. Адже, най-
важливіше – це знайти правильний 
підхід до проблеми, який буде мак-
симально розкривати та перемагати 
в с і  тр уд но щ і і  п ро блем и .  
    Отже, ми назвали лише тільки 
найменші та й  найпоширеніші при-
чини тих труднощів, з якими стика-
ються при вивченні іноземної мови, 
при цьому не враховуючи психоло-
гічно – індивідуальних характерис-
тик людини. 

Основні причини труднощів учнів у вивченні іноземної мови  
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Гудь Наталія Іллівна, 
викладач англійської мови 

З досвіду роботи  



                

» .                                                                

Людина народжується як біологічна 
істота. Щоб вона стала особистістю, її тре-
ба виховати. Саме виховання облагоро-
джує людину, прищеплює їй необхідні 
якості. Виховання - цілеспрямований та 
організований процес формування особис-
тості, а особливою проблемою цого є ви-
бір форм і методів виховання. Не буває 
методів і форм хороших і поганих, ні один 
шлях виховання не може бути заздалегідь 
оголошений ефективним або неефектив-
ним без урахування тих умов, в яких вони 
застосовується.  

У вихованні учнів, які проживають 
у гуртожитку, головне – не кількість про-
ведених масових заходів і не самі заходи, а 
правильна організація життєдіяльності 
колективу. Вихователь повинен знати, як 
залучити учнів до громадської роботи, як 
направляти і контролювати діяльність ра-
ди гуртожитку, чітко ставлячи перед ними 
завдання, допомагати знайти шляхи їх ви-
рішення.  

Працюючи вихователем у гуртожи-
тку нашого навчального закладу, намага-
юсь використати всі можливості виховно-
го поля діяльності для максимального 
створення комфортних умов, які сприяти-
муть всебічному розвитку вихованців, ма-
ксимальному розвитку їх талантів та здіб-
ностей.  

Початок нового навчального року 
для мене починається із поселення учнів у 
гуртожиток та вивчення особових справ 
учнів. Намагаюся поспілкуватись із кож-
ним учнем для виявлення особистих анке-
тних даних, особисті дані кожного учня та 
надати їм можливість для подальшого роз-
витку.  

Сучасні методи і форми виховання 
учнів обумовлені потребами суспільства в 
розширенні демократії та гласності, удо-
сконаленням суспільних відносин, розвит-
ком різнобічних здібностей учнівської 
молоді, продуктивним проведенням їх до-
звілля. 

У своїй роботі можу виділити на-
ступні форми виховної роботи: 
Індивідуальна (проводиться з кожним 

учнем, розроблений перелік індивідуаль-
них бесід, при цьому враховуються нахи-
ли, уподобання, психо - емоційний стан 
учня); 
Групова (проводиться з невеликою гру-

пою (3-4 учнів) з метою налагодження 
дружніх стосунків, організації чергуван-
ня, підготовки до свят і т. д.); 
Фронтальна (цією формою охоплюють-

ся всі учні гуртожитку – проведення кру-
глих столів, вечорів «відповідей та запи-
тань», бесід, лекцій і т. д.). 

Методи, які я використовую у 
виховній роботі з учнями 

1. Методи стимулювання і мотивації 
2. Метод сугестії 
3. Метод організації і здійснення вихов-

ного процесу 
4. Метод контролю і самоконтролю. 
 На початку навчального року  я 

зупиняюсь на плануванні роботи спільно 
з Радою гуртожитку, враховуючи інте-
реси учнів, традиції навчального закла-
ду, рівень розвитку та вихованості учнів, 
можливості ліцею що становить єдність 
морального, трудового, фізичного, ро-
динного виховання. Головним завданням 
на початку навчального року в гуртожит-
ку є формування дружнього колективу, а 

це – довготривалий і складний процес.  
В.О. Сухомлинський зазначив: « Колектив 
– це дуже чутливий інструмент, який тво-
рить музику виховання, необхідну для 
впливу на душу кожного вихованця. Тво-
ріть тільки тоді, коли цей інструмент на-
строєно». 
 Користуючись фронтальною формою та 

експериментальним методом, з метою гли-
бшого вивчення внутрішнього світу та мрій 
учнів гуртожитку було проведено діалог на 
тему «День знайомства».  Готуючись до 
цього заходу, учні готували колаж. На ват-
мані вони клеїли вирізки з газет, журналів, 
які символізували їхню мрію. Завдяки захо-
ду було створено позитивну атмосферу, 
встановлено довіру та взаєморозуміння між 
учнями, усунено емоційну напруженість та 
скутість вихованців. Діалог посприяв кра-
щому порозумінню учасників заходу, пере-
дачі своїх думок, почуттів, мрій.  

В груповій формі, користуючись 
методом стимулювання і мотивацій,  обо-
в’язково проводжу бесіду: «Гуртожиток – 
твій дім, будь в ньому господарем». Цією 
бесідою я намагаюсь створити позитивний 
морально – психологічний клімат в колек-
тиві , забезпечую умови захищеності кож-
ного мешканця. Завдяки бесіді учні розумі-
ють, що в гуртожитку всі рівні, незалежно 
від матеріального стану, краси, національ-
ності. Ніхто не буде відчувати себе прини-
женим або ображеним.  

Нещодавно, до дня толерантності 
був проведений тренінг « Ми різні – але ми 
разом», у ході якого заздалегідь було зроб-
лено з паперу 12 літачків, на кожному з них 
було написано по літері слова 
«толерантність». Я запускала літачки уч-
ням і вони повинні були придумати та за-
писати на літачку асоціації слова 
«толерантність» на літеру, яка до них 
«прилетіла». Можна було придумати по 
кілька асоціацій на кожну літеру. Під час 
тренінгу учні впевнились, що загальнолюд-
ські цінності у всіх народів одинакові, на-
вчились висловлювати власні думки, на-
вчились встановлювати стосунки на добро-
зичливій основі толерантного спілкування 
та толерантної поведінки, звичок. При про-
веденні тренінгу я користувалась пізнава-
льною формою методом переконань. 

Як вихователю, мені дуже важливо 
відчувати, що учні хочуть почути мою дум-
ку, порадитись, поділитись радістю чи 
знайти підтримку при вирішенні проблем. 
Я думаю всі будуть зі мною згідні в тім, що 
виховання – це робота, яка обов’язково має 
бути приємною. Тут і прихована таємниця 
педагогічної творчості. Щоб рости і бути 
щасливими, учням потрібна  любов, впев-
неність в своїх силах, у своїй значущості 
для нас дорослих. 
      Головне у роботі вихователя - сформува-
ти людину з великої букви, яка була б упев-
нена в собі та в своїх здібностях і можливос-
тях.  

Сучасні форми і методи виховної роботи у гуртожитку 

Стр. 3 
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Випуск 17 З досвіду роботи  

Целлер Надія Олександрівна, 

вихователь гуртожитку 



Буква “н” у журналі успішності учнів очима психолога 

Стр. 4 
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                 Поради психолога 

        Пропуски учнями занять дуже часто є показниками проблемної ситуації 
в житті учня. Більшість проблем мають психологічне підґрунтя. Навіть неві-
двідування з поважної причини, тобто через хворобу, тобто – через хворобу, 
дуже часто провокуються стресогенним фактором, внаслідок ситуації частої 
нервової напруги страждає перш за все імунна система, а звідси і постійні 
захворювання. Добре відомо, що здоров’я людини на 50-60% залежить від 
способу її життя, а однією з найважливіших його складових є вміння подба-
ти про своє психічне здоров’я. 
         Досліджуючи дитячу тривожність, я прийшла до висновку, що в кожній 

референтній групі з року в рік рівень шкільної тривожності завжди переви-
щує загальну, міжособистісну, самооцінкову, соціально-ситуативну тривож-
ність майже на 30-40%. Після анкетування учнів з’ясувалося, що учні не люб-
лять деякі предмети з наступних причин: невстигання, прогалини в знаннях, 

високі вимоги, не цікавість, особистісні риси окремих педагогів, відчуття приниженості. Отже, прослідко-
вується негативний вплив саме закладу освіти. 
        Жодна причина пропуску занять не повинна сприйматися однозначно і поодинці,  
їх слід розглядати комплексно. За кожним випадком стоїть глибока індивідуальна психологічна робота. 
        Аналізуючи власний досвід роботи з прогульниками, я виділили три великі групи найпоширеніших 
причин, що спонукають дітей пропускати заняття: вікові, екзистенцій ні, індивідуальні. 
        Під кризами я маю на увазі певні критичні моменти в житті дитини. Найбільшого клопоту завдають 
вікові кризи, які зумовлені біологічно та соціально. Підліткова криза  - один з найскладніших періодів. У 
цей час у 7 разів збільшується кількість негативних вчинків, у 40 разів зростає кількість невмотивованих 
вчинків. Діти цього віку гостро почувають потребу у незалежності. Реалізують вони цю потребу через зві-
льнення від контролю дорослого, протест проти встановлених правил. Підліток прагне до самостійності і 
ствердження себе як особистості. У цей період учні дуже схильні до афективної (залежної) поведінки. Ре-
ферентною, соціально значимою для учнів є група однолітків.  
        Основний акцент при роботі з підлітками робиться на профілактичній роботі. Велике значення має і 
психологічна просвіта батьків, адже не всі знають вікові та психологічні особливості своїх дітей, а тому не 
завжди ставляться з розумінням. 
        Прекрасним новоутворенням юнацького віку є перша закоханість. Але, на жаль, це не рідко є причи-
ною прогулів учнів. Особливо якщо батьки не дозволяють зустрічатися закоханим. 
        Екзистинційні кризи характерні також для юнацького віку. Головною з них є втрата сенсу  та віри в 
необхідності навчання. Під впливом соціально-економічного фактору освіта дещо знецінена. Можна часто 
почути від дітей: «навіщо вчитись, якщо мої батьки не мають змоги заплатити за вищу освіту» або «навіщо 
ходити у школу, якщо людина з вищою освітою заробляє менше». Дискусію вести нелегко, так як професія 
педагога не є сьогодні престижною та добре оплачуваною, отже, багато хто з дітей вважає: не варто прис-
лухатись до вчительської думки. 
       Ця криза охоплює і дітей і дорослих. Налагодити відвідування занять учнів з такими поглядами може 
добре організована профорієнтаційна робота. 
       Сприяють невідвідуванню й індивідуальні кризи, тобто випадки, коли дитина пережила якусь психот-
равму. Це поодинокі випадки, які негативно впливають на психіку дитини, тому потребують глибокої пси-
хологічної роботи. Та нажаль, таких випадків стає все більше. Це психотравма покину тості при розлученні 
батьків або смерті близьких людей, бідність, асоціальний спосіб життя сімей, вживання наркотичних речо-
вин тощо. 
        Отже, щоб наші учні відвідували ліцей із задоволенням, опір потрібно робити на позитивні риси. До-
помогти учневі з’ясувати свою проблему, усвідомити та розв’язати її можна тільки побудувавши стосунки 
довіри, поважаючи особистість учня, підтримуючи її до віри в свої сили. Завжди слід покладатись на свою 
любов до учнів. 
  

Дорчинець Віта Петрівна, 
практичний психолог 



Новорічний ТV-канал 

Стр. 5 
Методичний вісник  

Випуск 17 Виховний простір  

Гудь Н.І, Ковач Я.В., викладачі іноземних мов   
Ведучий. Добрий вечір, дорогі друзі! Вітаю всіх, хто зібрався у цьому залі. 
Ведуча.    Незабаром Новий рік 
                  Переступить наш поріг. 
                  Хай до вас він завітає 
                  З тим, що серце забажає. 
 Ведучий. Хай лунають жарти всюди. 
                   Тут зібрались веселі люди. 
                   Танці, вірші, пісні, сміх 
                   Прозвучать отут для всіх. 
Ведуча.      З Новим роком! 
Ведучий.   З Новим роком! 
Ведучий. Так новий рік справді одне з найкращих свят. А знаєш що найстрашніше? 
Ведуча.       Що? 
Ведучий.    Найстрашніше це  забути, що це за свято? 
                 (Сценка  «Дід Мороз - електрик») 
Ведучий. Сьогодні, в цьому залі для вас розпочинає свою роботу «Новорічний ТV канал». 
Виходять ведучі, сідають за стіл. 
Ведучий. Зараз із вами ми, ведуча ЧАРІВНА АЛЛА. 
Ведуча.   ТА НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ ведучий  ІГОР.  
Ведучий. Сьогодні у нашій програмі: 
 1. Передсвяткові новини на « ТУ каналі». 
 2.Святкові зустрічі. В гостях — найпопулярніший дідусь нашої планети. 
 3. Розважальна новорічна програма. 
 4. Новорічна казка. 
Ведуча.  До вашої уваги передсвяткові новини на «ТУ каналі». За статистикою, рівень навчаль-
них досягнень у ліцеї за останні дні не знизився, незважаючи на те, що в учнів з'явилися нові 
проблеми: «Де відсвяткувати новорічний вечір?» та «Де взяти на це гроші?» 
Ведучий.  Хворих дітей серед учнів небагато. Це засвідчує, що сніг і бурульки цієї зими не ду-
же смачні, отож, карантин не передбачається. 
 Ведуча. Наші кореспонденти, звичайно, побували в ліцеї та провели незалежне опитування. 
(Відео-репортаж). 
Ведучий. А зараз святкова зустріч. У нас в гостях найпопулярніший  дідусь нашої планети. 
Ведуча. Найпопулярнішою  людиною у ці передноворічні дні є Дід Мороз. Тому ми вирішили  
запросити його до нашої студії. Вітайте. Ой   у мене повідомлення діда Мороза не буде. Щось 
сталося. 
Ведучий. Так оголошено ж  воєнний стан а дід мороз поїхав на  збори він же у резерві. 
Ведуча.У нас пряме включення. 
Сценка  (Дід Мороз – воєнні навчання) 
Ведучий.  А зараз щоб дізнатися що вас чекає у новому 2019 році  прослухайте астрологічний 
прогноз .  
Ведуча. А зараз настав час Новорічної казки. 
Ведучий. Добрих справ вам, добрих друзів!.. 
Ведуча. 
Хай життя в країні стане 
І стабільним, і заможним, 
Щоб життя, нам Богом дане, 
Міг прожить достойно кожний! 
Разом: З Новим роком!... 

 



Стр. 6 
Методичний вісник          

                 Поради фізкультурника 

          Процес фізичного самовиховання та самовдосконалення розуміється 
як процес цілеспрямованої, свідомої, планомірної роботи над собою і оріє-
нтований на формування фізичної культури особистості. Він включає су-
купність прийомів і видів діяльності, що визначають і регулюють емоцій-
но-забарвлену, дієву позицію особистості щодо свого здоров’я,  психофі-
зичного стану, фізичного вдосконалення та освіти.  
          Формуванню самовихованню особистості сприяють когнітивні про-
цеси у вигляді самопізнання. Механізм самопізнання включає: самоспос-
тереження, самоопитування, самоанкетування, самоаналіз, самокритику, 
самоконтроль. Узагальнюючи процес самопізнання, можу виділити також 
головні компоненти самопізнання: самодослідження, самоаналіз і самоко-

нтроль. Функція самопізнання сприяє самокорекції процесу самовихо-
вання, що дає змогу самопізнати проблеми і визначити чергові завдання 
на наступний етап процесу фізичного самовдосконалення.  
        Фізичне виховання особистості є частиною загального виховання, 

спрямованого на позитивні зміни у якостях особистості (фізичних, психічних, духовних), став-
ленні (поглядах, переконаннях), плануванні і розв’язанні поставлених завдань щодо власного 
фізичного розвитку, фізичного і психічного здоров’я, здорового способу життя, повноцінної 
життєдіяльності. 

Самосвідомість – усвідомлення, оцінка особистістю свого світогляду, цілей, інтересів і 
мотивів поведінки, цілісна оцінка самого себе. Самосвідомість виховується через формування 
вміння і потреби правильно аналізувати поведінку та діяльність оточуючих і переносити ці 
вміння на себе.  

Самооцінка – оцінка самого себе, своїх позитивних якостей і недоліків. Об’єктом самооці-
нки можуть бути: діяльність та її результати, поведінка, мораль, етика, розумові і фізичні якос-
ті, здібності, знання, навички, вміння, якості особистості, погляди, переконання, цінності тощо.  

Самопізнання – пізнання людиною самої себе. Здійснюється за допомогою розуму. Само-
пізнання є необхідним для правильної адаптації людини до природного середовища, її ефектив-
ної соціалізації.  

Саморегуляція – це процес регулювання окремих видів власної активності чи діяльності у 
цілому. Саморегуляція це – здатність людини керувати собою на основі сприймання й усвідом-
лення своєї поведінки і власних психічних процесів. Вважають, що інтелект є тією основою, 
завдяки якій здійснюється процес саморегуляції. 

Для самовиховання потрібна воля, хоча вона сама формується і закріплюється у роботі, 
подоланні труднощів, що стоять на шляху до мети.  

Основними мотивами фізичного самовиховання виступають:  
вимоги соціального життя і культури;  
домагання на визнання у колективі;  
змагання, усвідомлення невідповідності власних сил вимогам майбутньої професійної дія-

льності.  
Серед мотивів можуть виступати критика і самокритика, які допомагають усвідомити вла-

сні недоліки.  
Таким чином, фізичне виховання молоді – це організований психолого-педагогічний про-

цес, що сприяє засвоєнню і використанню знань, умінь і навичок, необхідних для фізичного 
вдосконалення, успішного здійснення різних видів діяльності, у тому числі і професійної, а та-
кож процес формування в учнів потреб до систематичних занять фізичною культурою і спор-
том, фізичного самовдосконалення. Тому актуальною проблемою є необхідність суттєвої зміни 
організації фізкультурно-оздоровчої роботи, розвиток її нових, більш ефективних форм і пошу-
ку нових інноваційних ідей.  

Як виховувати в учнів потреби до фізичного самовдосконалення  

Біров Іван Іванович, 
викладач фізичної культури 



Стр. 7 
Методичний вісник  

Випуск 17 Пам’ятка для учнів 

 
 

  



Стр. 8 
Методичний вісник          

                  
 Слово про колегу 

 Вітаємо з Днем народження Білей Віру Йосипівну, ви-
кладача біології та хімії та даруємо такі слова: 

В святковий день 

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

І повсякденно, повсякчас 

Хай буде все у вас гаразд! 
 

     Колектив ліцею щиро вітає Біров Оксану Іванівну, 
викладача української мови та літератури з Днем наро-
дження. 

У день народження хочеться побажати палац благополуч-
чя, вагон терпіння, мішок грошей, побільше усмішок і доб-

роти, міцної дружби, яскравих вражень, задоволення від 
життя і чарку сліз радості від того, що у Вас це все є! 

 

2 грудня святкувала свій День народження майстер виробничого 
навчання Бокотей Ганна Петрівна. Щиро вітаємо Вас, та прий-

міть від нас такі рядки: 
З Днем народження вітаєм, 

Щастя й успіхів бажаєм. 
Хай краса лиш розквітає, 

Смуток душу оминає. 
Щоб у домі була радість, 

А в душі — далеко старість! 
Радуйтесь прекрасним дням, 

Що життя дарує Вам! 
 



                 Стр. 9 
Методичний вісник          

 Бібліотека інформує 

КНИЖКОВІ    ІНСТАЛЯЦІЇ    В   БІБЛІОТЕЦІ  

           Книжкова  інсталяція -  це  просторова  композиція,  створена  з  книжкових  видань,  різних   
матеріалів  і   форм. 
         Головною   особливістю  таких  інсталяцій  є   об’єм.  Розглядаючи   придумані   фігури,  мо-
жна  обійти  їх  навколо  або   розташувати,  наприклад, біля  вікна, щоб  бачити  їх,  проходячи  
по  вулиці. 
         Книжкові  інсталяції – інноваційні   форми   роботи   бібліотеки,  метою  яких  є  популяриза-
ція  книги  та  залучення  до  читання.  Всі  вони  спрямовані  на  те,  щоб   привернути  увагу   чи-
тача  до  книги,  аби,  незважаючи  на  швидкість  нашого  часу,  людина  зупинилась  і  провела  
декілька  яскравих   моментів  з  книгою. 
          Отже, самі  книги  можуть  стати   матеріалом  для  створення   незвичайних   інсталяцій,  
покликаних  повернути  інтерес  до   друкованого  слова   та   читання,  показавши  книги   
«обличчям»  у  анфас  і  в  профіль -  обкладинками  й  корінцями. 



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» 


