
Дорогі колеги, учні. 
З відчуттям глибокої радості і від щирого серця вітаю  Вас з Воскресін-
ням Христовим, з Пасхою Христовою. Великдень нагадує нам про ду-
ховне відродження, яке потрібне всім нам, всій українській нації. Тож 
нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій землі, духов-
ного відродження нашої держави, здійснення найзаповітніших споді-
вань! Прошу у Господа мудрості для єднання сердець і помислів, ба-
жань і праці.  Направимо наші молитви на добрі справи, світлі помис-
ли, відродження Української Нації і ствердження Української Держави. 
Бажаю всім душевної чистоти і гармонії, миру та спокою в сімейних 
оселях. Нехай Чудо Воскресіння Христово-
го надихає нас на добрі та праведні справи. 
Нехай Пасхальне Свято стане для кожного 
початком нового життя - кращого і добрі-
шого. Нехай царюють у ваших серцях ра-
дість і душевний спокій!Нехай до Вашої 
оселі прийде здоров’я, любов, щастя, добро-
бут, душа нехай світлішою стає, серце пла-
меніє любов’ю, а помисли стануть щирими 
та добрими. Всіх Вам земних благ! Христос 
Воскрес! Воістину воскрес! 
                                                         З повагою Білак В.І., директор ліцею  
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      Зміни, що відбуваються в різних галу-
зях промисловості, вимагають конкуренто-
спроможних фахівців для підготовки яких 
необхідно використовувати в освітньому 
процесі сучасні освітні технології. Розвиток 
технічного прогресу в нашій країні, модер-
нізація сучасного виробництва вимагають 
фахівців нової формації, здатних створюва-
ти й експлуатувати техніку й технології 
нових поколінь. Важлива роль у поповнен-
ні промислових підприємств кваліфікова-
ними фахівцями відводиться закладам про-
фесійної (професійно-технічної) освіти. Все 
це поставило нові завдання щодо підвищен-
ня якості та ефективності навчання, вихо-
вання та розвитку майбутніх кваліфікова-
них робітників і фахівців. Їх вирішення 
можливе за умови високого рівня педагогі-
чних кадрів, високого рівня постановки 
освітнього процесу, насамперед виробничо-
го навчання, в ході якого формуються про-
фесійні уміння і навички учнів. 
        Для покращення ефективності навчан-
ня майбутніх кваліфікованих робітників на 
уроках виробничого навчання широко за-
стосовують інструкційно-технологічні кар-
ти, що дає можливість чітко, стисло, макси-
мально дохідливо, наочно, але в той же час 
повно та за змістом, пояснити учням вико-
нання прийомів та операцій виробничого 
процесу, правил дотримання технологічно-
го процесу й вимог охорони праці. 
       Ефективним у роботі майстра виробни-
чого навчання є використання інструкцій-
но-технологічних карт. Застосування їх 
багато в чому сприяє засвоєнню учнями 
основ професії, що згодом забезпечує осво-
єння професії, спеціальності в цілому. Ін-
струкційна карта дає порядково-розгорнуту 
орієнтовну основу діяльності учнів при 
освоєнні відповідної досліджуваної трудо-
вої операції, виду роботи. Інструкційна кар-
та  розкриває досліджувану операцію з двох 
позицій: «що робити» і «як робити». Голов-
не в інструкційній карті - «як робити?» - у 
цьому суть інструктивних вказівок і пояс-
нень до кожного елементу розділу карти - 
«порядок виконання вправ», адже у цьому 
й полягає складність розробки інструкцій-
них карт.  
       До інструкційної карти в цілому і до 
кожної її частини учень може звернутися в 
будь-який час, при вивченні він не зале-
жить від діяльності інших учнів; його робо-
та стає самостійною; навчальний процес 
більшою мірою орієнтовано на індивідуаль-
ні особливості учнів. 
        Якщо тривалість уроку виробничого 
навчання 6 годин, а чисельність групи 15 
учнів, то, як свідчать спостереження, в се-
редньому на індивідуальну роботу майстра 
виробничого навчання з кожним з них при-
падає лише 15-20 хвилин. Зрозуміло, що за 
таких умов можливості ефективно керувати 
індивідуальною навчальною діяльністю 
недостатні. Інструкційно-технологічні кар-
ти дають можливість здійснити таке керів-
ництво і в такий спосіб значно підвищити 
ефективність інструктування учнів, а отже, 
і результативність виробничого навчання в 
цілому. 
        Застосування інструкційних карт поле-
гшує організацію роботи учнів і контроль 
за її виконанням; інструктивний матеріал 
можна вивчати й тоді, коли шум та інші 
негативні виробничі обставини обмежують, 
ускладнюють проведення усного інструкта-

жу. Використовуючи письмове інструкту-
вання, легше забезпечити точність і якість 
викладу.  
     Як правило, інструкційні карти розро-
бляються на одну операцію (прийом, впра-
ву), а інструкційно-технологічні – на ряд 
взаємопов’язаних операцій (переходів). 
        Інструкційні та інструкційно-
технологічні карти повинні сприяти фор-
муванню рухомих, сенсорних та інтелекту-
альних вмінь та навичок, відпрацюванню 
оптимального темпу та ритму практичної 
діяльності, прийомів найбільш продуктив-
ної праці та високого рівня її організації; 
створювати орієнтовну основу діяльності 
учнів, сприяти свідомому застосуванню 
знань в ході виконання виробничого за-
вдання і об’єктивної самооцінки якості 
його виконання. 
        Інструкційно-технологічна карта за 
стилем і змістом може бути різноманіт-
ною, але простою по своїй структурі: чіт-
кою, лаконічною, зрозумілою, технічно 
грамотною. До неї слід включати такі види 
наочності, як зразки, фотографії, малюнки, 
схеми, графіки. В ній повинні висвітлюва-
тись дві сторони: 
     - виробничо-технологічна, яка вказує, 
що і в якій послідовності виконувати для 
необхідного результату навчання; 
     - навчально-інструктивна, яка включає 
вказівки, як виконувати. 
        Розробляючи документацію, необхід-
но проаналізувати програму виробничого 
навчання і виділити операції, види робіт, 
необхідні для складання інструкційних 
карток, визначити порядок, послідовність 
виконання кожної вправи, підібрати ілюст-
рації, схеми, які пояснюють технологію 
обробки та прийоми роботи, визначити 
види карток, які доцільніше використати і 
т.д. 
       Практика показує, що найбільш важ-
ливою є саме послідовність виконання 
певних дій, адже це важливо як теоретич-
но так і практично. 
        В інструкційних та інструкційно-
технологічних картах потрібно не тільки 
розкривати доцільну послідовність дій, 
прийомів, технологічних переходів, а та-
кож давати інструкційні вказівки щодо їх 
виконання, але й наводити відповідні по-
яснення рекомендованих дій. В них повин-
ні бути вказівки про можливі помилки, 
брак та способи їх попередження та усу-
нення… 
       Ефективність інструкції підвищується, 
якщо навчання прийомам робіт супрово-
джується фотографією, малюнком, що 
вказує окремі моменти прийомів…  
       Інструкційно-технологічна документа-
ція є основою технічної грамотності май-
бутніх робітників, застосування якої є ос-
новою формування вмінь та навичок учнів 
з професій, яка надає достатньо широкі 
можливості управління процесом профе-
сійно-практичної підготовки. 

Ефективність використання інструкційно-технологічних 
карт  

О с н о в н а 
з а д а ч а 
інструктажу – 
досягти того, щоб 
учні виконували 
н а в ч а л ь н о -
в и р о б н и ч і 
з а в д а н н я  з 
н а й м е н ш о ю 
к і л ь к і с т ю 
п о м и л о к  і 
недоліків 
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З досвіду роботи  



      На сьогодні одним із актуальних та 
важливих питань розвитку творчих 
здібностей та професійної майстернос-
ті є самоосвіта педагога. Професійна 
некомпетентність є значним недоліком 
у будь-якій професії, оскільки вона є 
причиною претензій і нарікань. Труд-
нощі викладача найчастіше залежать 
від рівня його компетентності, а, отже, 
і від його освітньої та моральної підго-
товленості до педагогічної роботи, йо-
го ставлення до обраної справи, ступе-
ня покликання та професійної придат-
ності. Одним із найбільш ефективних 
засобів підвищення професійної ком-
петентності викладача сьогодні нази-
вають самоосвітню діяльність. 
      Самоосвіта викладача – свідома 
діяльність з удосконалення своєї осо-
бистості як фахівця: адаптування своїх 
індивідуальних неповторних якостей 
до вимог педагогічної діяльності, пос-
тійне підвищення професійної компе-
тентності та неперервне вдосконален-
ня якостей своєї особистості. А оскіль-
ки навчити самого себе значно склад-
ніше, ніж когось, вона передбачає ме-
тодичний супровід. Він має бути бага-
торівневий і обов’язково поступовий. 
Вже не достатньо бути на уроці та поза 
ним актором, режисером, діловодом, 
диригентом, дипломатом, психологом, 
новатором і компетентним фахівцем. 
Модель сучасного педагога передбачає 
готовність до застосування нових осві-
тніх ідей, здатність постійно навчати-
ся, бути у постійному творчому пошу-
ку, адже результатом та наслідком ба-
гатофункціональної діяльності викла-
дача  є компетентний професіонал.     
Професійні якості викладача – це пос-
тійний розвиток творчих здібностей, 
втілення ідей, розгляд матеріалів, тоб-
то кропітка щоденна праця. 
      В організації самоосвітньої діяль-
ності викладачів та майстрів виробни-
чого навчання ДПТНЗ «Білківський 
професійний аграрний ліцей» важливе 
місце відводиться методичному кабі-
нету, ресурс якого сприяє ознайомлен-
ню педагогів з досягненнями педагогі-
чної науки і передового педагогічного 
досвіду.   
      Потреби вдосконалення освіти ве-
дуть до кардинального підвищення 
ролі і значення методичної роботи, яка 
є складовою підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів. Методична робо-
та в ліцеї спрямована на формування 
професійної компетентності, збере-
ження та розвитку творчого потенціа-
лу всього колективу, вироблення інно-
ваційного стилю діяльності, підготов-
ки викладачів і майстрів виробничого 
навчання до пошукової діяльності, ро-
боти в нових умовах, впровадження 
інноваційних технологій в освітній 
процес. Рівень методичної роботи є 
одним з найважливіших критеріїв оці-
нки діяльності закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти, оскільки 
її кінцевим результатом є знання, вміння, 
навички, розвиток творчих можливостей 
учнів, адже саме через систему методич-
ної роботи відбувається вдосконалення 
освітнього процесу й підвищення профе-
сійного рівня педагогічних працівників.  
      Одним із завдань методичної роботи 
в ліцеї є активізація творчих здібностей 
викладачів та майстрів виробничого на-
вчання. Сьогодення вимагає творчого 
педагога, тому що творчу особистість 
може навчити й виховати тільки творча 
особистість. Творчість викладача виявля-
ється насамперед у прагненні і вмінні 
постійно вдосконалювати свою майстер-
ність, відкидати застарілі і знаходити 
нові, більш досконалі методи практичної 
реалізації вимог часу, творчо застосову-
вати надбання передового досвіду, дослі-
джувати свою роботу і роботу колег. На 
нашу думку, вирішальний вплив на 
якість і ефективність підвищення майс-
терності має повсякденна індивідуальна 
діяльність  педагогічного працівника:  
- вивчення документів і матеріалів, які 
забезпечують професійний інтерес;  
- аналіз власної діяльності;  
- накопичення інформації з педагогіки, 
психології, методики;  
- створення електронної бази комплекс-
ного-методичного забезпечення з пред-
мету чи професії, позаурочних заходів; 
- розробка наочності, складання дидакти-
чного матеріалу, завдань, тестів; 
- постійна робота над методичною те-
мою, якою зацікавлений педагог;  
- розробка навчальних посібників, мето-
дичних рекомендацій тощо. 
      І це ще не повний перелік функцій 
самоосвіти, яка є однією з умов профе-
сійного росту педагогічного працівника.           
       Не можна не враховувати ще одну 
важливу передумову процесу самовдос-
коналення, а саме: ставлення самого пе-
дагога до вимог, що висуваються. Звісно, 
якщо він байдуже ставиться до них, про 
розвиток особистості не йдеться. Необ-
хідно формувати самосвідомість людини 
як творчого професіонала.  
     Процес самоосвіти є оптимальним 
шляхом формування професій-
ної  компетентності викладачів за умови, 
що вона – не їх самоціль, а сходинка для 
досягнення вищого покликання педагога 
- учити дитину та передати власний дос-
від.  Тож можна зробити висновок, що 
самоосвіта викладача посідає особливе 
місце в системі формування його профе-
сійної компетентності. А завдання адмі-
ністрації ліцею та методичного кабінету 
полягає у подальшому стимулюванні 
мотивації самоосвіти викладачів і пос-
тійному оновленні знань, забезпеченні 
умов для розкриття педагогічного потен-
ціалу педагогів,  їхньої професійної ком-
петентності. 

Самоосвіта педагога – запорука професійної майстерності  
педагогічних працівників  
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Випуски 21-22 З досвіду роботи  

Гузинець Наталія Семенівна,  

методист 

Учитель готується 
до хорошого уро-
ку все життя. 

Василь  

Сухомлинський 



Поради випускникам як підготуватись до ЗНО 

Стр. 4 
Методичний вісник          

                 Поради психолога 

1. Вчіться керувати своїми емоціями. Адже наш мозок 
наказує виробляти гормони стресу на будь-який под-
разник, що загрожує нашому спокою. 
 
2. Використовуйте найпростішу йогівську вправу. За-
плющте очі й подумки перенесіться на берег океану. 

Підніміть руки вгору і розведіть їх у боки, уявляючи, як у них входить енергія. 
Складіть їх одна на одну біля пупка (ліва рука знизу). Ваш мозок насичується 
киснем і заспокоюється. 
 
3. Усміхніться, навіть якщо вам не дуже хочеться. Сміх позитивно впливає на 
імунну систему, активізуючи Т-лімфоцити крові. 
 
4. Не забувайте хвалити себе щоразу, коли вам вдається впоратися із хвилюван-
ням. 
 
5. Живіть активно. По-перше, активні рухи не дають накопичуватися адреналі-
ну, по-друге, відволікають від негативних думок «Я не здам», «Я не знаю» то-
що. 
 
6. Стежте за пульсом – його оптимальна частота розраховується за формулою: 
180 мінус ваш вік. 
 
7. Не одягайте на тестування червоний одяг. Це колір підвищує кров’яний тис, 
він небезпечний для гіпертоніків. Коли людина спить у кімнаті, де багато черво-
них предметів, то вона починає безпричинно дратуватися. А коли людина одягає 
червоні речі, то навпаки, в неї додається бадьорість й активність. Тобто якщо ви 
одягнете на тестування червону річ, то почуватиметеся впевненіше, але в членів 
комісії ваш вигляд викликатиме роздратування. Хоча червоний колір можна ви-
користовувати як при застудах, так і при запаленні слизової оболонки. Цей колір 
впливатиме на систему кровообігу.   



Виховна година 
до Дня пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу 

Стр. 5 
Методичний вісник  

Випуски 21-22 Виховний простір  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
1-й читець.  Уряди, президенти, 
наділені владою лідери, - куди ж 
вони ведуть людей і народи?! Про-
падемо, згинемо, прикуті до своїх 
держав, ідеологій та упереджень, 
як ті божевільні до койок, і ні 
Христос, ні Аллах, ні Будда не 
просіють наших кісток крізь зоря-
не решето, і Космос не буде іден-
тифікувати нерозумне людство, 
що десь там на маленькій планеті 
знищило саме себе. Ліна Костен-
ко. 
1-й ведучий. Сьогодні, 18 травня,  
в Україні  відзначається День па-
м'яті жертв депортації кримськота-
тарського народу. У цей день 75 
років тому за рішенням Держкомі-
тету безпеки кримські татари  на 
десятиліття були позбавлені своєї 
Батьківщини. Чому так сталося? 
Адже протягом століть, кримські 
татари, як і багато інших малих 
народів, проживали пліч-о-пліч  на 
території Російської імперії, а зго-
дом і СРСР. Можна говорити про 
те, що кримські татари, колись, у 
сиву давнину. були ворогами 
українського народу: вони здійс-
нювали спустошливі напади на 
українські землі, забирали в полон 
жінок та дітей , яких по Чорному 
шляху вели в Крим і продавали на 
невільничому ринкові в Кафі.  Діс-
тавалося і кримським татарам від 
козаків. Як не парадоксально, але 
така протидія породила міцні ан-
тропологічні та культурні зв’язки 
між двома народами. І коли у 1918 
році постало  питання про те, до 
кого приєднатися – до Росії чи 
України, кримці схилялися до со-

юзу з Україною… 
2 ведучий. Український інститут 
національної пам’яті опублікував на 
своєму сайті колекцію фотографій 
про кримських татар, які пережили 
Сюргюн – «Вигнання» з своєї землі.  
Пропоную вам прослухати деякі з 
них… 
1-й історик. Одна з потерпілих від 
сталінського режиму, Феріде Ме-
джитова, що зберегла фото своєї 
сім’ї і вижила, свідчить: «Коли по-
чалася депортація, батька з нами не 
було, він воював на фронті. Маму і 
нас – шестеро дітей, солдати вики-
нули з будинку, ми так і не встигли 
нічого з собою взяти…» 
2-й історик. Таір Халілов свідчить: 
«В нашому вагоні жінка з шестиріч-
ною дитиною загинули від того, що 
вночі на них зверху упали погано 
закріплені дошки від нар, де лежали 
люди…» 
3-й історик. Шевкет Байбуганов 
свідчить: «Нас привезли в м. Ле-
нінськ. Спека була 50 градусів…» 
4-й історик:Фрагменти спогадів 
інших свідків депортації: 

- «наша душа наполовину є, а 
наполовину  - немає»; 

- «товарні вагони, заповнені лю-
дьми, були тюрмою на колесах. Пе-
реселенці виснажені голодом і спра-
гою, вбиті відчаєм. Конвой зрідка 
відчиняв двері поїздів, щоб винести 
тіла померлих. Якщо зупинка була 
тривалішою, то люди могли щось 
приготувати поїсти. Два тижні доро-
ги і знущань були лише початком 
багаторічних страждань кримсько-
татарського народу»: 

- «вранці біля вагона замість при-
вітання добірна лайка і запитання: 
трупи є?... Солдати тіла дорослих 
викидають у двері, дітей – у вікно»; 

- «люди пили воду з водойм і 
звідти ж брали про запас. Воду ки-
п’ятити можливості не було, тому 
почали хворіти дизентерією, черев-
ним тифом, малярією, коростою, 
воші мучили всіх. Було спекотно. 
Померлих залишали на роз’їздах, 
ніхто їх не ховав»; 

- «якщо хтось все ж зміг 
довезти свої «скарби» і пожи-
тки до чужини, уціливши в 
поїздах смерті, втрачали все 
по прибутті». 
2-й ведучий. У сучасному 
суспільстві існують суттєві 
розбіжності в поглядах на 
«доцільність» депортації. Під-
твердження – реакція історика 
О. Палія на заяву у пресі ко-
муніста П.Симоненка… 
«Сказати, що така депортація 
була порятунком, може хіба 
що людина, спроможна назва-
ти Голодомор дієтою, а газові 
камери – вентиляцією ле-
гень,»  - так відреагував істо-
рик Олександр Палій на від-
повідну заяву лідера КПУ П. 
Симоненка (інформацію узято 
з Інтернет - газети 
«Українська правда»).  
2-й ведучий: пропонує перег-
лянути виступ Джамали на 
Фіналі «Євробачення». 
1-й ведучий. Едмунд Берк, 
мислитель сказав:   «Єдине, 
що потрібно для тріумф  це 
те, щоб добрі люди нічого не 
робили».  
2-й ведучий.  Не важливо, 
якою мовою ми розмовляємо, 
хто ми за національність, яку 
релігію сповідуємо – ми зав-
жди повинні бути людьми. 
Адже від того якими будемо 
ми, залежить світ, в якому 
житимуть наші нащадки! 
1-й ведучий. Наша зустріч 
скінчилася. Ми сподіваємося, 
що  сьогоднішній захід попов-
нив скарбницю ваших знань  і 
серця ваші не змогли залиши-
тися байдужими до трагедії 
кримськотатарського народу.  
 
 
 
 

 

Лугош Вадим Дмитрович,  

класний керівник групи МШЛП-31 



Стр. 6 
Методичний вісник          

                 Сходинки до успіху 

 
«Сократ» 
          Викладач з репутацією шанувальника суперечок і дискусій, які він на-
вмисно провокує на уроках. Йому властиві індивідуалізм, не систематич-
ність у освітньому процесі через постійну конфронтацію: учні посилюють 
захист власних позицій, вчаться їх відстоювати. «Керівник групової диску-
сії» Головним у навчально-виховному процесі вважає досягнення згоди й 
співробітництва між учнями, беручи на себе роль посередника, для якого по-
шук демократичного консенсусу важливіший за результат дискусії. 
«Майстер» 
           Педагог виступає як взірець для наслідування, який необхідно безумо-
вно копіювати, і передусім не стільки у освітньому процесі, скільки у відно-
шенні до життя. 
«Генерал» 
            Уникає всякої двозначності, підкреслено вимогливий, жорстко дома-
гається слухняності, оскільки вважає, що завжди і у всьому правий, а учень, 
як армійський новобранець, повинен беззаперечно підкорятися наказам, що 
віддаються (за даними автора типології, в педагогічній практиці цей стиль 
більш поширений, ніж всі разом взяті). 
«Менеджер» 
             Позиція викладача, пов’язана з атмосферою ефективної діяльності 
групи, заохоченням ініціативи й самостійності учнів. Педагог прагне до об-
говорення з кожним учнем значення задачі, якісного контролю та оцінки кін-
цевого результату. 
«Тренер» 
            Атмосфера спілкування в групі пронизана духом корпоративності. 
Учні виступають гравцями однієї команди, де кожний зокрема не важливий 
як індивідуальність, а всі разом становлять силу. Педагогу відводиться роль 
натхненника групових зусиль, для якого головне – кінцевий результат, блис-
кучий успіх, перемога. 
 «Гід»  
          Втілений образ «ходячої 
енциклопедії». Лаконічний, 
точний, стриманий. Відповіді 
на всі запитання йому відомі 
завчасно, як і самі запитання. 
Технічно бездоганний, і саме 
тому часто відверто нудний. 
 
 

Типологія професійних позицій педагога  



Стр. 7 
Методичний вісник  

Випуски 21-22 Сходинки до успіху 

ПОРАДИ  
викладачам для ефективного педагогічного спілкування 

1. Потрібно усвідомлювати, що ліцей – частина суспільства, а ставлення 
викладача до учнів – вираз суспільних вимог. 

2. Викладач не повинен відкрито демонструвати педагогічну позицію. Для 
підлітків слова і вчинки викладача повинні прийматися як прояв його влас-
них переконань, а не тільки як виконання боргу. Щирість педагога – запорука 
міцних контактів з учнями. 

3. Адекватна оцінка власної особистості. Пізнання себе, управління собою 
має стати постійною турботою кожного викладача. Особливої уваги потребує 
вміння керувати своїм емоційним станом (ефективному спілкуванню шко-
дить дратівливий тон, переважання негативних емоцій, крик). 

4. Педагогічно доцільні відносини будуються на взаємоповазі учня і ви-
кладача. Треба поважати індивідуальність кожного підлітка, створювати умо-
ви для його самоствердження в очах однолітків, підтримувати розвиток пози-
тивних рис особистості. 

5. Викладачеві необхідно подбати про сприятливу самопрезентацію: пока-
зати учням силу своєї особистості, захоплення, умілість, широту ерудиції, 
але ненав’язливо. 

6. Розвиток спостережливості, педагогічної уяви, вміння розуміти емоцій-
ний стан, вірно тлумачити поведінку. Творчий підхід до аналізу ситуації і 
прийняття рішень ґрунтується на вмінні викладача приймати роль іншого. 

7. Збільшення мовної діяльності учнів за рахунок зменшення мовної діяль-
ності викладача – важливий показник майстерності спілкування педагога. 

8. Навіть при незначних успіхах учнів бути щедрим на похвалу. Хвалити 
треба в присутності інших, а засуджувати краще наодинці. Педагогічна  мова 
повинна бути при цьому виразною. І якщо навіть у вас не поставлений голос, 
вам допоможуть жести, міміка, пог-
ляд. 

9. Зробити батьків своїх учнів 
партнерами педагогічних намірів.  

10. Зміст розмов має бути ціка-
вим обом сторонам. 
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 Слово про колегу 

 07 квітня 2019 року святкувала свій День наро-
дження   медична сестра ліцею Буковецька Віра Іванівна.
 Від душі вітаю Вас з днем народження. Бажаю 
щастя і здоров’я, багатства, удачі і добра. Хай сонце 
яскраво освітлює ваш шлях, а в двері ніколи не постукає 
старість. Бадьорості, радості, вірних друзів!  
 

 Щиро вітаємо   з Днем народження майстра вироб-
ничого навчання Кивеждія Василя Антоновича. 

Нехай добром дім повниться, 
Любов до серця горнеться, 
Душі від щастя співається, 

   Що задумалось, хай збувається! 

      13 квітня святкував свій День народження Куліс 
Михайло Олексійович. 

  Щиро вітаємо Вас з Днем народження! Бажа-
ємо Вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, подаль-
ших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, 
с м і л и в и х  п л а н а х  т а  с п о д і в а н н я х . 

 

Вітаємо з Днем народження старшого майстра, Зейкана 
Ю.І, який святкував свій 5 травня.  

Хай будуть з Вами здоров'я та сила, 
Хай доля буде ласкава і щира! 

Щоб ніколи не знали Ви втоми! 
Хай мир і злагода будуть у домі, 
Хай Господь дарує надію й тепло 
На довгі літа, на щастя й добро! 



                 Стр. 9 
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 Слово про колегу 

 Щирі вітання від нас головному бухгалтеру ліцею 
Максимишин Тетяні Вікторівні.  

У цей святковий день 
Прийміть наші вітання 

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

І повсякденно, повсякчас 
Хай буде все у Вас гаразд! 

13 травня 2019 року святкувала свій День народження Віта 
Петрівна Дорчинець, практичний психолог. Зичимо Вам Здо-
ров'я, щастя, родинного затишку, а також такі слова: 

Незабутніх вражень, щасливих подій, 
Здійснення задумів, втілення мрій! 

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 
Справджуються завжди заповітні мрії! 

21 травня святкувала свій 65 День народження Вороб-
канич Ольга Петрівна, викладач математики. 

Ми просимо в Бога років багато, 
В здоров'ї хорошім світанки стрічати. 

Хай Матір Божа від зла захищає, 
Від горя боронить молитва свята, 

Христос хай здоров'я посилає 
На довгі, щасливі й благії літа! 

15 травня святкував свій День народження Ігнатко Петро Петрович. 

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

Многая літа Вам знов і знов.  
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                  Пам'ятки педагогам 

Педагогічні ситуації та способи їх вирішення 

Сутність будь-якої педагогічної ситуації полягає в наявності в ній протиріч, їх розвитку й розв'язання. 
Тому будь-яка ситуація по суті є проблемною. Педа-гогічна ситуація завжди конкретна, може поперед-
ньо проектуватися або виникати стихійно під час прове-дення уроку, іспиту, екскурсії. Більшість ситуа-
цій має комунікабельний характер (ситуації спілкування). Не вважайте, що гострі й конфліктні педагогіч
-ні ситуації виникають тільки у викладачів-початківців, вони трапляються й у досить досвідчених педа-
гогів. Такі конфлікти відбивають глибинні психологічні процеси у взаєминах викладачів і учнів, педаго-
гічного й учнівського колективів. Ці ситуації мають сигналь-ний характер. Результат конфлікту досить 
часто зале-жить від того, наскільки швидко викладач відреагував на перші сигнали учнів. Занадто доро-
го часом платить викладач (та й учень) за неблагополучне розв'язання конфліктної ситуації. 

У будь-якій гострій типовій педагогічній ситуації кожний педагог поводиться по-своєму. Звісно ж, 
усі намагаються запобігти конфліктним ситуаціям. У ба-гатьох педагогів навіть вироблені свої 
«рецепти» про-філактики подібних ситуацій, гідного виходу із них. 

Пам'ятка у разі виникнення конфліктних ситуацій 
- Конструктивне розв'язання конфліктних ситуа-цій - необхідний елемент професійної педагогіч-ної 

підготовки викладачів. 
- Будь-які негуманні дії викладача викликають про-тидію. 
- Якщо учень кинув виклик педагогу, отже, має всі підстави. 
- Кожна конфліктна ситуація - гострий сигнал про неблагополуччя в розвитку дитини або цілого ко-

лективу. 
- Доречніше проаналізувати перші симптоми небла-гополуччя, ніж розпочати це після серйозних про-

явів конфлікту. 
- Позитивні знахідки в роботі найчастіше забуваються, промахи пам'ятаються тривалий час, іноді все 

життя. 
Наведемо кілька ситуацій із реального життя учня та викладача й способи їх розв'язання. 

- Увійшовши до класу на урок, викладач побачив на дошці карикатуру на себе. Учні розраховували, 
що почнеться пошук винуватця й урок буде зі-рвано. Що робити? (Викладач посміхнувся, підійшов до 
дошки, підправив малюнок і почав урок. Учні за-смутилися та здивувалися. Урок пройшов нормаль-
но. Більше такого не повторювалося) 

- Учні збиралися втекти з уроку, причо-му викладачу потрапила до рук записка, у якій вони домовля-
ються піти з уроку й не дуже добре відгуку-ються про нього. Що робити? (Викладач демонстра-тивно 
прочитав групі записку й сказав, що він те-пер обізнаний щодо їхньої підготовки прогулу уроку, що 
його хвилює їхня думка про нього,  але він не збираєть-ся мститися, а хоче розібратися, чому так 
сталося. Дуже хоче вислухати учнів, але просить і їх вислухати 
його. Зрештою учні й викладач порозумілися і виявилися 
задоволеними одне одним, урок тривав далі) 
       Заклад освіти - це зменшена модель дорослого життя: він вчить не тільки базових наук, але й уміння 
буду-вати взаємини з людьми. Іноді - через сварки і біль з'ясовуються взаємини. Конфлікти викладача й 
учня не можна пускати на самоплив і сподіватися, що все розв'яжеться саме собою. Роздмухувати конф-
лікт теж непродуктивно, а потрібно зуміти погасити його в за-родку. Чим швидше його розв'язати, тим 
менший не-гативний наслідок він залишить у житті учня. А для цього потрібно уважно вислухати версії 
обох сторін.  



                 Стр. 11 
Методичний вісник          

 Бібліотека інформує 

Цікаво знати, що...  

         9 листопада – День Книги рекордів Гіннеса. Відзначати цей день почали лише у 2005 році, коли був 
проданий 100-мільйонний екземпляр. Сьогодні Книга рекордів Гіннеса є книгою з найбільшим тиражем з 
усіх книг, захищених авторським правом, у якій зібрано багато звичайних і незвичайних, але цікавих і ди-
вовижних фактів про все «най-най» в Україні.  То ж цікаво дізнатись, що:  

  - На території України найдавнішою була бібліотека Ярослава Мудрого – перша бібліотека Київсь-
кої Русі. Час її заснування невідомий. Уперше про неї згадується під 1037 р.  

Найстаріша діюча бібліотека – наукова бібліотека Львівського національного університету імені Іва-
на Франка, заснована у 1608 р. при колегії єзуїтів. 

Найдовговічніший підручник. У 1618 р. вперше вийшов друком підручник з мови «Граматіка славе-
нская...», створений українським письменником-полемістом Мелетієм Смотрицьким, який довгий час був 
єдиним підручником з мови. Учні українських, російських і білоруських шкіл за цією «Граматікою ...» на-
вчалися майже 150 років.  

Найкоротша назва книги. У 1968 р. Київське видавництво "Веселка" випустило окремою книжкою 
українську народну казку  «Хо», обсягом 20 сторінок.  

Найдовша назва книги. У 1798 р. в Миколаєві, в Чорноморській адміралтейській друкарні, побачила 
світ книжка обсягом 353 сторінки П. М. Захар'їна «Новый синопсис, или Краткое описание о происхожде-
нии славянорускаго народа, владычествовании всероссийских государей в Нове Городе, Киеве, Владимире 
и Москве, с подробным повествованием поражения страшнаго татарскаго войска полководца Мамая от 
Дмитрия Иоановича, великого князя московского и о последующих по нем великих князях и царях, до 
вступления на престол государя Имп. Петра Великого, из разных повестописателей собранное и дополнен-
ное поручиком Петром Захарьиным". 60 слів! Що ж до нашого часу, то в 1997 р. у Києві було видано книж-
ку обсягом 110 сторінок під  назвою «Типові норми часу і виробітку  на основні види робіт з управлінсь-
кою документацією та документами особливого походження на паперових носіях, що виконуються держа-
вними архівними установами». 24 слова!  

Найбільш багатосторінкова книга. У 1998 р. Київський інформаційно-видавничий цент «Спектр» 
випустив довідник «Україна – 98: промислові ресурси»  з даними про 67 тис. підприємств, їх послуги і про-
дукцію. Видання має 1094 сторінки. Однак це  ще  не рекорд. У 1999 р. Львівське видавництво «Каменяр» 
випустило книгу Дмитра Блажейовського «Київська церква у діаспорі (1751-1988)» обсягом у 1335 сторі-
нок. Проте усіх перевершило київське видавництво «Ірина», де побачив світ універсальний словник-
енциклопедія «Усе» – 1552 сторінки!  

Найважчий стародрук. В експозиції Державного музею  книги і друкарства у Києві можна побачити 
«Євангіліє», видруковане в Москві 1689 р. форматом 64х40х11 см. Книга має 620 сторінок, визолочену 
оправу з карбованими накладними клеймами на золотому тлі. Важить 21,5 кг.  

Книжка "Кобзар", створена українським майстром М. Сядристим, – найменша у світі: її площа – 0,6 
кв. мм.  
       Найдавніший засіб боротьби з книгокрадіями. Колись у бібліотеках Західної Європи найцінніші 
книги приковували до своїх місць ланцюгами. Та одним з найцікавіших був засіб, що широко практикував-
ся в Україні. На полях книги чи на початку її писалося міцне закляття або лайка до того, хто захотів би цю 
книгу привласнити. Ось зразки таких записів: “Хто хотів би віддалити цю книжку з цього місця, той 
буде мати зі мною справу перед Божим судом”. 
“Хай ця книга перебуває у цій церкві вічно, а хто її 
візьме, хай буде проклятий, хай буде засуджений на 
невгасимий вогонь і хай точить його невсипущий 
черв'як”. “На одному рукописі XVIII ст. стояв навіть 
такий двовірш: "Хто би мав сю книгу красти, тому 
сім літ свині пасти”.  



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» 


