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Сучасним методом навчання і вихован-
ня, що сприяє оптимізації та активізації 
освітнього процесу та дозволяє показати 
цікаві грані вивчення спецтехнології, є ди-
дактична гра. 

Дидактична гра – це вид діяльності, за-
лучившись до якої, учні навчаються. Поєд-
нання навчальної спрямованості та ігрової 
форми дозволяє стимулювати невимушене 
оволодіння конкретним навчальним матері-
алом. 
      Одним із ефективних шляхів розвитку в 
учнів зацікавленості у на-вчанні є гра. У 
процесі гри чудовий світ юнацтва поєдну-
ється з пре-красним світом науки, до якого 
потрапляють учні. Ігри дуже доб-
ре поєднуються з стандартним навчанням, 
зацікавившись, учні не поміча-ють, що на-
вчаються, поповнюють свої знання, уміння 
й навички, роз-вивають увагу, мислення, 
самостійність.  
      У процесі гри реалізується зв'язок голо-
вної ролі викладача й самостій-ності учнів, 
ураховуються вікові та індивідуальні особ-
ливості учнів, ви-конуються принципи нао-
чності, доступності результатів, оскільки на
-вчальна гра забезпечує більш міцне закріп-
лення знань, дозволяє застосовувати їх на 
практиці, допомагає викладачу контролю-
вати, а учням удосконалювати набуті знан-
ня, вміння і навички.  

Дидактична гра має чітку структуру, що 
вирізняє її з-поміж іншої діяльності. Основ-
ні структурні компоненти дидактичної гри: 

ігровий задум; 
правила; 
ігрові дії; 
пізнавальний зміст або дидактичне за-

вдання; 
обладнання; 
результат гри. 
На відміну від ігор взагалі дидактична 

гра має суттєву ознаку – наявність чітко 
визначеної мети навчання і відповідного їй 
педагогічного результату, що можуть бути 

обґрунтовані, подані наочно і характе-
ризуються пізнавальною спрямованіс-
тю. 
Ігровий задум – перший структурний 
компонент гри, закладений у дидактич-
не завдання, що необхідно виконати під 
час навчання. Ігровий задум найчастіше 
виступає у вигляді питання або загадки, 
що ніби проектує хід гри. Це надає грі 
пізнавального характеру, висуває до її 
учасників певні вимоги щодо знань. 
Кожна дидактична гра має свої правила, 
що визначають порядок дій і поведінку 
учнів у процесі гри, сприяють створен-
ню на уроці робочої атмосфери. Тому 
правила дидактичних ігор необхідно 
розробляти із урахування мети уроку та 
індивідуальних можливостей учнів.  
Обладнання дидактичної гри значною 

мірою включає в себе обладнання уроку. 
Це наявність технічних засобів навчання, а 
також різноманітні наочні засоби: таблиці, і 
роздатковий дидактичний матеріал. 

Дидактична гра має певний результат –
 фінал, що надає їй завершеності. Він ви-
ступає перш за все у формі розв'язання пос-
тавленого навчального завдання і прино-
сить учням моральне і розумове задоволен-
ня. Для викладача результат гри завжди є 
показником рівня досягнень учнів у засво-
єнні та застосуванні знань. 
Усі структурні елементи дидактичної гри 

пов'язані між собою, і відсутність основ-
них з них руйнує гру. Без ігрового задуму, 
дій та правил, дидактична гра стає або не-
можливою взагалі або втрачає свою специ-
фічну форму, перетворюється на виконан-
ня вказівок, вправ тощо. Тому, готуючись 
до уроку, що містить дидактичну гру, не-
обхідно скласти сценарій, вказати, скільки 
часу відводиться на її проведення, враху-
вати рівень знань та вікові особливості 
учнів, реалізувати міжпредметні зв'язки.  

Доцільність використання дидактичних 
ігор на різних етапах уроку різна. Напри-
клад, під час засвоєння нових знань мож-
ливості дидактичних ігор значно поступа-
ються більш традиційним формам навчан-
ня. Тому ігрові форми занять частіше за-
стосовують під час перевірки результатів 
навчання, опрацювання навичок, форму-
вання вмінь. 
Визначення місця дидактичної гри у стру-
ктурі уроку і поєднання елементів гри з 
навчанням значною мірою залежить від 
правильного розуміння викладачем функ-
цій дидактичних ігор та їх класифікації. У 
першу чергу колективні ігри слід розподі-
лити за дидактичним завданням уроку. Це 
ігри навчальні, контролюючі, узагальнюю-
чі.  

Дидактичні ігри на уроках спец. пред-
метів повинні включати: 

1) об'єкт моделювання, введення в ди-
дактичну гру; 

2) опис основних способів взаємодії 
учасників гри; 

3) правила взаємодії суб'єктів гри; 
4) список команд-учасниць; 
5) розподіл ролей і функцій учасників 

дидактичної гри; 
6) інструкцію кожному учаснику або 

кожній команді щодо участі в грі; 
7) загальну схему (етапи) проведення 

гри; 
8) модифікацію; 
9) способи, умови і критерії підбиття 

підсумків гри. 
Гра «Поле знань»  
Тема: Технологія виконання зварних з'єд-
нань в різних просторових положеннях. 
Мета: Ознайомити учнів з технологією 
виконання зварних з'єднань; 
Розвивати логічне мислення, уяву і творчі 
здібності. 
Виховувати шанобливе ставлення до обра-
ної професії. 
Обладнання: мультимедійний проектор, 
джерела живлення дуги і зварного полу-
м’я, картки із завданнями. 

 

Використання дидактичних ігор під час вивчення спецтехнології 
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Міжпредметним зв'язкам припису-
ються значення бути "суттєвою особливіс-
тю змісту освіти", "конденсатом різнопре-
дметної "інформації, " дидактичною систе-
мою з складною залежністю між елемента-
ми", "методичним зв'язком", "принципом 
конструювання змісту", "критерієм відбо-
ру змісту..."  

Вивчивши і проаналізувавши всі ці 
означення можна сказати, що міжпредме-
тні зв'язки - це дидактична категорія, яка 
відображається у взаємозв'язаному і взає-
мообумовленому вивченні навчальних 
предметів. Становлення міжпредметних 
зв’язків забезпечує більш глибоке засвоєн-
ня знань, формування наукових понять і 
законів, наукового світогляду, підкреслює 
єдність матеріального світу, взаємозв’язок 
явищ в природі і суспільстві, а також пок-
ращує організацію навчально-виховного 
процесу учнів, робить його більш оптима-
льним. Це має величезне виховне значен-
ня. Міжпредметні зв’язки сприяють покра-
щенню наукового рівня знань учнів, роз-
вивають логічне мислення та їх творчі зді-
бності. Реалізація міжпредметних зв’язків 
відкидає дублювання при вивченні матері-
алу, економить час і створює благодатні 
умови для формування загально-
навчальних умінь і навичок учнів. 

Міжпредметні зв'язки забезпечують: -
 узгоджене в часі вивчення різних навчаль-
них дисциплін з метою їх взаємної підтри-
мки;  -обґрунтовану послідовність у фор-
муванні понять; -  єдність вимог до знань, 
умінь і навичок;-  використання при ви-
вченні фізики знань, одержаних при ви-
вченні інших предметів;- ліквідацію неви-
правданого дублювання в змісті навчаль-
них предметів; - показ спільності методів, 
які застосовуються в різних дисциплінах 
(генералізація знань); -  розкриття взаємоз-
в'язку природних явищ, показ єднос-
ті світу;- підготовку учнів до оволодіння 
сучасними технологіями. 

Шляхи здійснення міжпредметних зв'я-
зків: 

·         використання знань, одержаних 
при вивченні інших дисциплін; 

·         виконання комплексних експери-
ментальних робіт; 

·         проведення комплексних екскур-
сій; 

·         узагальнююче повторення. 
Викладачу  фізики практично доводить-

ся мати справу з трьома видами міжпред-
метних часових зв’язків: попереднім, су-
путнім і перспективним. Попередні міжп-

редметні зв’язки – це такі зв’язки, коли при 
вивченні певного матеріалу курсу фізики 
викладач опирається на раніше отримані 
знання по іншим предметам (наприклад, на 
знання із курсів природознавства, географії, 
математики). Супутні міжпредметні зв’язки – 
це зв’язки, які враховують той факт, що ряд 
питань і понять одночасно вивчаються як 
в фізиці так і в інших предметах (наприклад, 
поняття про вектор майже одночасно пода-
ється в курсах геометрії і фізики; поняття 
про звук вивчає фізика, а ограни слуху (вухо) 
– біологія та ін.). Перспективні міжпредметні 
зв’язки мають місце тоді, коли вивчення ма-
теріалу по фізиці випереджає його застосу-
вання по іншим предметам (наприклад, по-
няття про будову атома в фізиці вивчають 
раніше, ніж в курсі хімії, в цьому випадку 
викладач хімії спирається на знання, отрима-
ні на уроках фізики).  

Здійснення зв'язку курсу фізики з іншими 
предметами полегшується тим, що на занят-
тях з фізики вивчають матеріал, що має вели-
ке значення для всіх, і особливо природно-
математичних і політехнічних дисциплін, які 
використовують фізичні теорії, закони і фізи-
чні методи дослідження явищ природи. Важ-
ливо також те, що на заняттях з фізики учні 
отримують велику кількість практичних на-
вичок і вмінь, необхідних у трудовій діяльно-
сті і при вивченні інших предметів. Зрозумі-
ло, що в рівній мірі міжпредметні зв'язки 
необхідні і для успішного вивчення фізики. 

Збільшення розумового навантаження на 
уро-ках змушує педагогів замислитися над 
актуаль-ною проблемою: як підтримати в 
учнів цікавість до матеріалу, що вивчається, 
досягти активнос-ті впродовж усього уроку. 
Відзначимо, що це особливо важливо в підлі-
тковому віці, коли ще формуються, а іноді й 
тільки визначаються по-стійні інтереси й 
схильності до того чи іншого предмета. На-
вчання — двосторонній процес. Навіть штуч-
но обмеживши його лише інформаційним ас-
пектом, можна показати, що діяльність ви-
кладача  й учня неоднакові. Викладач викла-
дає учням знан-ня, виявляє логічні зв'язки 
між окремими части-нами змісту, показує 
можливості використання цих зв'язків для 
отримання нових знань. Учень засвоює ці 
знання, набуває індивідуального до-свіду 
пізнання, вчиться самостійно застосовувати 
знання.  

Формування пізнавальних умінь та інтересів учнів під впливом міжпредметних  
зв'язків при вивченні фізики 
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Ісак М.Ю.,  

викладач фізики та астрономії 

М іж пред метн і 
зв'язки — це ди-
дактична умова 
як сукупність 
зв'язків між зміс-
том навчання і 
ефективними ме-
тодами і органі-
заційними фор-
мами навчання 
(А. Ю. Сикорске-
не)  



Ефективне виховання без покарання 

Стр. 4 
Методичний вісник          

                 Поради психолога 

     Багато батьків сумніваються в правильності виховання свого чада. 
Головний сумнів, звичайно, завжди стосується використання покарань. 
Розмова йде зовсім не про ремені і шмагання, а про покарання взагалі - 
таких, як кут, позбавлення комп’ютера або особистих грошей. 
    Ми впевнені, що знаємо, що краще для нашої сина (доньки). Ця точка 
зору зберігається все життя. Але, вирішуючи за нього, ми тиснемо його 
самостійність, перетворюючи людину в матраца. Треба ж обов’язково 
прислухатися до побажань сина чи доньки! 

Що ж таке покарання? Це - додатковий мотиватор, який обмежує підлітків в якійсь дії. Але 
підліток повинен боятися не покарання, а закономірних наслідків своїх дій. Караючи, ми вчимо 
його уникати розправи, брехати, вивертатися. Природні ж наслідки є невідворотними. Краще ско-
нцентрувати увагу на них. Чи можливо обійтися без покарань? 

Основні принципи виховання підлітків без покарань. 
Терпіння. Батьки, які зважилися на виховання без покарань, вибирають складний і тінистий 
шлях. На ньому буде чимало проблем, але при дотриманні всіх умов вони виростять щасливу і 
самодостатню людину. 
Дітей треба любити не за те, що вони нам дають (почуття впевненості, повноцінності і гордо-
сті), а любити просто так. Звичайно, простіше покарати, ніж розбиратися в причинах поганої по-
ведінки. Але в цьому проявляється егоїзм батьків. Вони роблять легше для себе, обмежуючи свою 
дитину - маленьку особистість. 
Приймати свою доньку (сина) такою, якою вона є, з усіма проблемами, неприємностями і кап-
ризами. Він повинен відчувати, що його люблять і цінують. 
Потрібно приділяти своєму чаду достатню кількість уваги. Адже саме його дефіцит викликає 
непослух. 
Визнавати особу підлітка. З найменших років, коли дитина ще не вміє говорити, він уже вибирає 
собі одяг, іграшку. У нього є свої почуття і страждання. Не можна ними нехтувати. Адже це гу-
бить індивідуальність. 
Виховання особистим прикладом. Якщо забороняєте синові брехати - не брешіть і не прикра-
шайте самі. Дотримуйтесь правил всією родиною. Вроджений інстинкт підлітка наслідувати доро-
слим діє на підсвідомому рівні. Спробуйте, і ви зрозумієте, що це так. 
Чим більше тиск, тим більший опір. Якщо постійно пиляти - прибери іграшки, зроби те, зроби 
це, не бери, не ламай, не чіпай, то можна створити таку напружену атмосферу, що підлітку захо-
четься з неї втекти. Що він і буде намагатися робити в примхах, протестах і істериках. 
Покарання підтверджують, що на кожну силу знайдеться ще більша сила. Підліток  виросте і 
ваш силовий і фінансовий авторитет пропаде. Тоді прийде розуміння, що покарання - це помилка 
виховання, але буде вже пізно. 
Послідовність - помічник у дотриманні правил. Якщо сьогодні не можна, то не можна і завтра. 
Якщо сьогодні не можна, а завтра можна, то можна завжди. 
Підтримувати потрібну поведінку заохоченням. Діти швидше забу-
вають про покарання, яке загрожує в разі пустощі, але пам’ятають про 
презенти за зразкову поведінку. 
Батько повинен постійно розвиватися, вчитися, щоб дорослішаючи 
син не поставив його в глухий кут складними питаннями. 
Не вестися на провокацію - істерики, докори, грубість. Будьте байду-
жі до таким емоційним вибухів. 
Відомо, що діти, які ростуть без покарань, менш агресивні. Адже гру-
бість - це помста за біль.  
Покарання породжують гірку образу, яка глушить всі, включаю-
чи здоровий глузд. 



Закон джентльмена  

Стр. 5 
Методичний вісник  

Випуск 20 Виховний простір  

 
        Ведучий.  Жіноче свято і весна  

Несуть з собою дні погожі. 
По всій Землі, для всіх людей – 
Весна і жінка дуже схожі. 
Здоров’я , ніжності, тепла, 
Кохання вам бажаємо, 
Із першим святом на весні 
Усіх жінок вітаємо. 

Ведуча.  А жінка буває на весну схожа: 
То тиха й привітна, а то й непогожа. 
То скропить сльозою, то сонцем засвітить, 
То прагне зими, то прагне у літо. 
Ведучий. Весна у природі – це завше як диво, 

Так само і жінка буває вродлива, 
Буває примхлива, буває зрадлива... 
Нехай тільки кожна з них буде щаслива. 

Ведуча. Щороку , коли сонце виходить на весняну орбіту,  
Від подиху теплих вітрів зацвітають проліски, 
Ми відзначаємо свято весни, надії і любові. 
В цей день ми вітаємо жінку, від якої пішло все прекрасне не землі. 
Тож недаремно саме вона увібрала в себе одне  
З найкращих, найсвітліших свят  всіх жінок – 8 Березня. 
Тому і наше свято ми присвячуємо жіночності, 
Присвячуємо найдорожчим людям на землі – 
Мамам, вчителям, дівчатам нашого ліцею. 

Ведучий.  Шановні наші мами, вчителі, дівчата! 
Щиро вітаємо вас зі святом весни, з днем 8 Березня. 
Зичимо здоров’я із дзвінкої криниці, хліба запашного з   
української пшениці, рум’янців від калини, щоб були у настрої  
кожної днини. Адже саме від вас починається все найкраще на  
землі. Це добро і краса, ніжність і ласка, любов і вірність, музика і  
поезія. 

Ведучий. Любі наші жінки! У цей святковий день ми хоче-мо знайти  якісь  
               особливі, теплі і щирі слова, щоб привітати вас, подякувати за ваш 
              нелегкий труд, за вашу невичерпну доброту, чуй-ність і ласку. 
1 учень. І тому у переддень жіночо-го свята маємо честь оголосити Основний  
              Закон джентльмена, ухвалений Генеральною асамбле-єю   
               загальноліцейної  Ради джент-льменів першого скликання у першому  
              читанні 7 березня 2019 року нашої ери.  
2 учень. Загальноліцейна Рада джентльменів від імені ліцейного народу.  
               Виражаючи його суверенну волю. Опираючись на багатовікові  
               традиції джентльменства на теренах ліцею.  
3 учень. Дбаючи про забезпечення прав і свобод джентльменів. Піклуючись  
              про леді. Усвідомлюючи відповідальність перед ними. Приймає  
              Основний Закон джентльменів.  
Ведуча. Жінку-вчителя ми щиро вітаємо, 

Найкращі побажання в цей день надсилаємо. 
Низенько вклоняємось й просимо в долі, 
Щоб щастя послала й здоров’я доволі. 

Ведучий. Вчителі! Жінки чарівні! 
Рідні ми для вас і рівні. 
Нам даруєте знання, 
Щоб ніколи навмання 
Не блукали ми по світу. 
Нам даруєте освіту! 

Ведуча.      З днем Жіночим вас вітаємо 
І найкращого бажаємо. 
Знаємо: всі, хто тут навчався 
З нами подумки з’єднався 
І до вас подяка лине 
Із усіх кутків країни!    

Осуська Л.І., 
класний керівник 



Стр. 6 
Методичний вісник          

                 Поради педагогам 

          Батьківські збори є невід’ємною частиною освітнього життя класного керівника, а їх про-
ведення – обов’язкове. Проте нерідко вони перетворюються на обтяжливу роботу і не прино-
сять задоволення жодній зі сторін. Так не має бути. Тому, ось кілька порад, які допоможуть під-
готуватися до батьківських зборів та провести їх на високому рівні. 
 
1. Створіть детальний план 
Якщо ви не будете знати з чого почати, то про який порядок під час зборів може йти мова? То-
му треба зарані визначити провідну тему, на основі якої і буде побудована розмова з батьками. 
Це допоможе вам розпланувати час та не перетворити збори на нудну тяганину.  
 
2. Слідуйте встановленому регламенту 
Не відхиляйтеся від плану самі та не давайте особливо активним батькам себе збивати. Перед 
початком зборів обов’язково скажіть, які теми будуть сьогодні обговорені. А у випадку, якщо 
хтось з батьків намагатиметься відволікти вас, достатньо ввічливо нагадати про регламент та 
запевнити, що ви все встигнете обговорити. 
 
3. Будьте максимально коректні 
Пам’ятайте, що перед вами дорослі люди, які також мають свою точку зору і можуть не пого-
джуватися з вашою. Тож, навіть якщо ви старші та маєте великий досвід, спілкуйтеся з батька-
ми учнів на рівні, а не зверхньо. До того ж врахуйте, що далеко не всім сподобається привселю-
дне обговорення оцінок їхньої дитини. Тому якщо ви хочете поговорити про успішність, запро-
сіть батьків до розмови окремо та в інший час. 
 
4. Вислуховуйте думки та пропозиції батьків 
Збори не мають перетворюватися на ваш монолог, батьки також повинні говорити. Не дуже хо-
чуть? Все у ваших руках: ставте їм запитання, до того ж такі, на які неможливо відповісти прос-
то «так» чи «ні». І обов’язково вислухайте всі думки та пропозиції. Вони можуть вам не дуже 
подобатися, проте вислухати все ж таки треба – так ви покажете себе як уважного та терплячого 
педагога. Якщо висловлена пропозиція неприйнятна чи недоречна, ввічливо відхиліть її, пояс-
нивши, спираючись на свій педагогічний досвід, чому ви думаєте саме так. 
 
5. Створіть сприятливу атмосферу 
Ніхто не каже, що ви повинні влаштовувати чайну церемонію та піклуватися про психологічний 
комфорт кожного, це просто неможливо. Але дещо ви таки можете зробити, наприклад, зустрі-
ти батьків посмішкою, дати їм зрозуміти, що ви не збираєтеся встановлювати диктатуру, не за-
бороняється навіть жартувати. 
 
6. Добирайте цікаві теми 
Про що найчастіше говорять на батьківських зборах? Оцінки, поведінка… Іноді це потрібно, 
але давайте чесно – це не так вже й цікаво. Поговоріть про труднощі адаптації дітей до навчан-
ня, особливості розвитку творчої особистості, витоки та наслідки дитячої агресії тощо.  
 
7. Підготуйте клас 
Подбайте про чистоту в кабінеті, обов’язково провітріть приміщення та подумайте над тим, як 
ви зможете розмістити батьків. Якщо є можливість, розставте стільці у коло – батьки бачити-
муть однин одного, тож їм буде простіше спілкуватися. 
 
8. Залучайте батьків до процесу підготовки 
Для багатьох батьків заклад освіти залишається абстрактним поняттям. Але так не має бути, то-
му викладачу треба спробувати нові форми співпраці. Наприклад, ви можете просити батьків по 
черзі. 
 
9.Використовуйте нестандартні форми взаємодії 
Підійдуть вони не всім, проте спробувати варто. Ви ж 
розумієте, що переважна частина батьків майже незна-
йомі один з одним і не дуже прагнуть спілкуватися. 
Проте виправити цей недолік можна, залучивши всіх 
присутніх до певної справи. Також ви можете провести 
анкетування і запитати, що думають з приводу зборів 
самі батьки. Може вони хочуть отримати певну інфор-
мацію, обговорити деякі питання та методики вихован-
ня тощо.  
Не забувайте, що батьківські збори – дуже важливий 
інструмент для створення позитивних вражень батьків 
про заклад освіти  та вас особисто. Ретельно готуйтесь, 
не переймайтесь та налаштовуйте себе на гарний лад. 

Корисні поради для підготовки до батьківських зборів 



Стр. 7 
Методичний вісник  

Випуск 20 Потрібно знати 

Типологія професійних позицій педагога  

«Сократ» 
Викладач з репутацією шанувальника суперечок і дискусій, які він навмисно 
провокує на уроках. Йому властиві індивідуалізм, не систематичність у освіт-
ньому процесі через постійну конфронтацію: учні посилюють захист власних 
позицій, вчаться їх відстоювати. «Керівник групової дискусії» Головним у на-
вчально-виховному процесі вважає досягнення згоди й співробітництва між 
учнями, беручи на себе роль посередника, для якого пошук демократичного 
консенсусу важливіший за результат дискусії. 
«Майстер» 
Педагог виступає як взірець для наслідування, який необхідно безумовно ко-
піювати, і передусім не стільки у освітньому процесі, скільки у відношенні 
до життя. 
«Генерал» 
Уникає всякої двозначності, підкреслено вимогливий, жорстко домагається 
слухняності, оскільки вважає, що завжди і у всьому правий, а учень, як ар-
мійський новобранець, повинен беззаперечно підкорятися наказам, що відда-
ються (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, за-
охоченням ініціативи й самостійності учнів. Педагог прагне до обговорення з 
кожним учнем значення задачі, якісного контролю та оцінки кінцевого ре-
зультату. 
«Тренер» 
Атмосфера спілкування в групі пронизана духом корпоративності. Учні ви-
ступають гравцями однієї команди, де кожний зокрема не важливий як інди-
відуальність, а всі разом становлять си-
лу. Педагогу відводиться роль натхнен-
ника групових зусиль, для якого головне 
– кінцевий результат, блискучий успіх, 
перемога.  
«Гід» 
Втілений образ «ходячої енциклопедії». 
Лаконічний, точний, стриманий. Відпові-



Стр. 8 
Методичний вісник          

                  
 Слово про колегу 

 15 березня святкував свій День народження Горзов Володимир  
Ернестович. 

 

Життя хай буде наче свято:  
Вітання, друзі і пісні! 
Щастя і радості багато 

Несуть прийдешні світлі дні!  
 

 Щиро вітаємо майстра виробничого навчання  

Кручаницю Івана Олександровича  з Днем народжен-
ня. 

 Вітаємо від усієї душі і у Ваш день народження 
хочемо побажати матеріального блага, чудового здоро-
в’я, постійної удачі, вірних цілей та щастя на шляху 



                 Стр. 9 
Методичний вісник          

 Бібліотека інформує 

Цікаві факти про користь читання художньої літератури 

 1. Читання допомагає боротись із упередженнями. Вивчаючи світ інших людей, ми 
здатні позбутись деяких упереджень.  
2. Читання художньої літератури різної направленості, різних жанрів, різних авторів 
передбачає освоєння вами нової термінології, слів, притаманних тому чи іншому жа-
нру, автору тощо.  
3. За рахунок читання покращуються ваші розмовні навички. Ви вчитесь думати і 
формулювати своє висловлювання чітко, зрозуміло і красиво. Крім того, книжки ро-
збудять у вас талант оповідача.  
4. Читання книг продовжує життя. Згідно з останніми дослідженнями, тривалість 
життя людей, які захоплюються читанням, в середньому на два-три роки більша, ніж 
у тих, хто нічого не читає. Тому, щоб прожити довше, потрібно виділяти на читання 
приблизно 30 хв. в день.  
5. Психологи стверджують, що читання допомагає знизити вірогідність стресів. Час 
від часу навіть найвитриваліші люди страждають від стресів. У такий період життя 
треба лікуватись за допомогою хорошої книжки.  
6. Ви навчитеся концентруватись. Коли ви читаєте, книга вимагає повної віддачі, то-
му обов’язковою умовою ретельного читання є концентрація лише на тому, що ви 
читаєте.  
7. Читання подовжує молодість. Давно всім відомо, що ми старіємо тоді, коли старіє 
наш мозок. Читання тримає нашу голову в постійному тонусі, змушує її працювати і 
таким чином, не дає старіти.  
8. Читання робить вас більш творчими та креативними. Працюючий мозок генерує 
велику кількість ідей, які можна використати з книжок і втілити в життя.  
9. Читання допомагає приємно і з користю проводити вільний час. Вам ніколи не на-
бридне читати книги, бо їх настільки велика кількість, що вам не вистачить і всього 
життя, щоб всі їх перечитати. Можна читати різні жанри та різних авторів, поки ви 
знайдете саме свою книгу. Але коли це станеться, ви почуватиметесь найщасливі-
шою людиною на планеті.  
10. Читання робить ваш погляд аналітичним. Через призму книжок ви буде краще 
розуміти оточуючий світ, людей, що поряд, навіть самого себе. Література багата на 
безмежну кількість різнопланових образів, серед яких обов’язково відшукається 
хтось схожий на вас.  
11. Ви звикнете безпосередньо переймати досвід. 
Жага до мудрості - єдине бажання, яке можна легко 
задовольнити без ризику надто захопитися. Прочи-
тавши достатньо, ми заряджаємося хорошими ідея-
ми і хоробрістю, тому стаємо готові досліджувати 
світ.  



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» 


