
      
 1 вересня знову зібрало нас у рідному колі. У когось попереду 
учнівські роки в ліцеї, а хтось уже вийшов на "фінішну пряму". 
     Від щирого серця вітаю Вас з Днем знань! Це чудове свято, 
яким ми розпочинаємо новий навчальний рік, єднає усі покоління пред-
ставників найрізноманітніших професій, бо складну й тернисту дорогу 
пізнання ми прокладаємо впродовж усього життя. День знань став по-
справжньому всенародним святом молодості і надій. Це свято насампе-
ред тих, хто вперше переступає поріг ліцею. Тих, хто прийшов сюди зі 
своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно віддає їм свої знання та 
тепло сердець, навчає і виховує в дусі любові до України та до людини. 
     Дорогі першокурсники! В усі часи освічена людина користува-
лася повагою. Навчання – це прихований скарб, це світ знань про лю-
дей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевне-
ний, що зерна науки зростуть у ваших юних 
душах урожаєм мудрості та натхнення. Не-
хай світлим, радісним і плідним буде кожен 
ваш день, кожен крок. Досягайте високих 
результатів у навчанні, будьте активними у 
громадському житті. Загальновідомо, що 
знання – це сила. Сила творіння, добра, сус-
пільної злагоди та поступу.  
     Зі святом вас усіх – із Днем знань. 
З початком нового 2019-2020 навчального 
року! 
 
                                                     

З повагою Білак В.І., директор ліцею  
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       В останні роки статус іноземної мови 
значно змінився в українському суспільст-
ві. Володіння навичками іншомовної ком-
петенції стало розглядатися як необхідна 
особистісна і професійна якість будь-якого 
фахівця, засіб соціалізації, засіб, що об'єд-
нує держави і народи. Саме тому сьогодні 
необхідно приділяти серйозну увагу ефек-
тивності та якості процесу навчання інозем-
ним мовам. Безсумнівно, провідна роль в 
досягненні поставленої мети педагогічної 
діяльності належить педагогу.  
         Ефективність роботи викладача інозе-
мної мови залежить від того, наскільки ус-
пішно він оперує ідеями модернізації су-
часної освіти і чи буде він впроваджувати 
ці ідеї в практику викладання іноземної 
мови.    
         Серед доступних і перевірених прак-
тикою шляхів підвищення ефективності 
заняття є планування та організація нестан-
дартних уроків. Нетрадиційні форми уроку 
іноземної  мови я реалізую, як правило, 
після вивчення будь-якої теми чи кілька 
тем, виконуючи функції навчального конт-
ролю. Такі уроки проходять в незвичайній, 
нетрадиційній обстановці. Подібна зміна 
звичної обстановки, на мою думку, доціль-
на, оскільки вона створює атмосферу свята 
при підведенні підсумків виконаної роботи, 
знімає психологічний бар’єр, що виникає в 
традиційних умовах через страх зробити 
помилку. Нетрадиційні форми уроку інозе-
мної мови здійснюються за обов’язкової 
участі всіх учнів групи, а також реалізують-
ся з неодмінним використанням слухової і 
зорової наочності. На таких уроках вдаєть-
ся досягти самих різних цілей методичного, 
педагогічного і психологічного характеру, 
які можна підсумовувати в такий спосіб:                                          
– здійснюється контроль знань, навичок і 
вмінь учнів  з певної теми;                                                                                           
– забезпечується ділова, робоча атмосфера, 
серйозне ставлення учнів до уроку;                                                                 
– передбачається мінімальна участь викла-
дача на занятті.      
           Особливою популярністю серед уч-
нів користуються інтелектуальні ігри, які 
передбачають проведення цікавих конкур-
сів, виконання пісень, віршів, розгадування 
загадок, кросвордів, ребусів з зоровою опо-
рою у вигляді плакатів, картин, фільмів.                                                                                                                                                 
 1. Уроки - ігри - це не протиставлен-
ня гри праці, а їх синтез - в цьому суть ме-
тоду. На таких уроках створюється  нефор-
мальна обстановка, ігри розвивають інтеле-
ктуальну і емоційну сферу учнів. Яскравим 
прикладом ігрового заняття є також лінгво-
країнознавча вікторина, яку можна запла-
нувати на підсумковий урок по темі 
"Країни, мову яких ми вивчаємо", де учні 
активізують усі свої знання та виявлять 
спортивний характер та ерудованість.                                                                                                                                
 2. Ще одним видом нестандартних 
уроків є урок – екскурсія. В наш час, коли 
все ширше і ширше розвиваються зв'язки 
між різними країнами і народами, знайомс-
тво з українською національною культурою 
стає необхідним елементом процесу на-
вчання іноземної мови.                                                                                                       
 3. Вельми цікавою та плідною фор-
мою проведення уроків є урок-свято. Ця 
форма уроку розширює знання учнів про 
традиції і звичаї, що існують в англомовних 
та німецькомовних країнах і розвиває в 
ліцеїстів здатність до іншомовного спілку-
вання, що дозволяє брати участь в різних 
ситуаціях міжкультурної комунікації.  

 4. Метод проектів набуває остан-
нім часом все більше прихильників. Він 
спрямований на те, щоб розвинути активне 
самостійне мислення учнів і навчити їх не 
просто запам'ятовувати і відтворювати 
знання, а вміти застосовувати їх на практи-
ці.                                                                                                                             
            5. Відеоурок. Опанувати комуніка-
тивною компетенцією, не перебуваючи в 
країні досліджуваної мови, справа дуже 
важка. Тому важливим завданням виклада-
ча є створення реальних і уявних ситуацій 
спілкування на уроці іноземної мови з ви-
користанням різних прийомів роботи. Не 
менш важливим вважається залучення 
учнів до культурних цінностей народу - 
носія мови. У цих цілях велике значення 
мають автентичні матеріали, в тому числі 
відеофільми.                                                                                                      
            6. Урок - інтерв'ю. Навряд чи вар-
то доводити, що найбільш надійним свід-
ченням опанування іноземної мови є здат-
ність учнів вести бесіду на конкретну те-
му. Урок-інтерв'ю - це своєрідний діалог з 
обміну інформацією. На такому уроці, як 
правило, учні опановують певну кількість 
частотних кліше і користуються ними в 
автоматичному режимі. Оптимальне поєд-
нання структурної повторюваності забез-
печує міцність і свідомість засвоєння.                                                                                          
           Також одним із найбільш яскравих 
проявів технічного прогресу в галузі на-
вчання є широке впровадження комп’юте-
рних засобів. Традиційні методи навчання 
поступово відходять на задній план, посту-
паючись місцем більш прогресивним, які 
за своєю специфікою все частіше викорис-
товують один із різновидів комп’ютерних 
технологій – засоби мультимедіа, який 
заснований на використанні декількох вза-
ємодоповнюючих інформаційних техноло-
гій.  
          Отже, навчання учнів іноземної мови 
передбачає оволодіння ними комунікатив-
ною компетенцією, яка формується на ос-
нові взаємопов’язаного мовленнєвого, со-
ціокультурного й мовного розвитку, що 
вимагає впровадження в навчально-
виховний процес інтерактивних техноло-
гій. Умовою ефективності застосування 
інтерактивних технологій у навчанні іно-
земної мови є різноманітність видів діяль-
ності й оцінювання, зв'язок із реальним 
життям, у якому ліцеїсти планують вико-
ристовувати іноземну мову.                                                                                                  
            На мою думку, проведення подіб-
них занять сприяє реалізації комунікатив-
ного підходу в навчальному процесі з іно-
земної мови, що означає формування ін-
шомовної мовленнєвої діяльності учнів.                                                          
Мій досвід роботи в ліцеї показує, що  
нетрадиційні форми проведення уроків не 
лише поглиблюють і  розширюють знання 
іноземної мови, але й сприяють розширен-
ню культурологічного кругозору ліцеїстів, 
розвитку їх творчої активності, естетично-
го смаку і,  як наслідок, підвищують моти-
вацію до вивчення мови та культури іншої 
країни. 

Ефективність використання нетрадиційних методик     
навчання при вивченні  іноземної  мови  
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печує міцність і свідомість засвоєння.                                                                                                                                                                      

ристовувати іноземну мову.                                                                                                   

шомовної мовленнєвої діяльності учнів.                                                          

 Із поняттям «фізична культура» досить 
тісно пов’язане і таке широко вживане 
поняття як «спорт». Передусім зазначимо, 
що спорт - багатопланове суспільне яви-
ще, дієвий фактор фізичного виховання, 
одна з основних форм фізичної підготовки 
людини до праці й інших видів діяльності, 
важливий засіб морально-етичного й есте-
тичного виховання, розвитку та зміцнення 
міжнародних зв’язків. Але маючи певні 
уявлення про суспільне значення спорту, 
слід з’ясувати, що лежить в основі цього 
виду занять фізичними вправами. Яка від-
мінність між тим, хто займається фізич-
ною культурою і тим, хто займається спор-
том? Адже і один і другий займається фі-
зичними вправами. Яке поняття ширше - 
спорт чи фізична культура? 

Так-от, спорт - частина фізичної культу-
ри, характерною особливістю якого є сис-
тема змагань, що історично склалась пере-
важно в галузі фізичної культури суспільс-
тва як особлива сфера виявлення, розвитку 
й уніфікованого порівняння людських мо-
жливостей (сили, швидкості, витривалості, 
здібностей), уміння раціонально й ефекти-
вно послуговуватись ними.  

Проте слід зазначити, що суть спорту, 
спортивної діяльності ні в якому разі не 
зводиться тільки до досягнень суто спор-
тивних результатів. Таким чином, у своє-
му життєвому втіленні спорт - це й неухи-
льне прагнення людини до розширення 
меж своїх фізичних можливостей, і цілий 
світ емоцій, які пов’язані з успіхами чи 
поразками на цьому шляху, і засіб форму-
вання організму людини та зміцнення її 
здоров’я, і дієвий засіб виховання мораль-
но-вольових та естетичних якостей, і скла-
дний комплекс людських стосунків, і най-
популярніше видовище, нарешті, один із 
наймасовіших соціальних досягнень су-
часності. Наукою доведено, нами викорис-
товується дуже мала частка наших фізич-
них і інтелектуальних можливостей, і тіль-
ки спорт - боротьба з часом, простором, із 
самим собою - і є сьогодні однією із тих 
лабораторій, де науково доводяться й 
практично перевіряються кращими спорт-
сменами світу приховані можливості лю-
дини. 
 Фактори, що визначають потребу лю-
дини в заняттях фізичними вправами 

У ХХ столітті - більше того, в останнє 
десятиріччя і навіть роки - вага фізичної 
культури і спорту в житті сучасної людини 
безмірно зросла. На це є об’єктивні причи-
ни. Їх багато, цілий комплекс, вони взає-
мопов’язані між собою, над їх вивченням 
працюють у всьому світі тисячі людей. До 
найвагоміших, найпомітніших, найбільш 
значущих відносять: 

1. Малорухомий спосіб життя. 
Достатньо сказати, що за останні 100-

200 років людина в 188 разів менше засто-
совує м’язові зусилля, ніж це було раніше. 
А втім скелетні м’язи людини, як відомо, 
складають 45-50% від загальної маси тіла. 
У такому складному руховому акті, як під-
тримання вертикального положення тіла 
беруть участь більше 300 м’язів. Бездіяль-
ність 40% м’язів, на думку вчених, небез-
печна для організму людини.  

Гіподинамія - це обмеження рухової 
активності, зумовлене способом життя, 
професійною діяльністю, тривалим ліжко-
вим режимом, перебуванням людини в 
умовах невагомості. 

2. Забруднення навколишнього се-
редовища шкідливими промисловими вики-

дами та відходами 
Людина, на відміну від інших живих істот, 

не обмежується задоволенням тільки фізіоло-
гічних потреб, а хоче мати і сучасне житло, і 
автомобіль, і різноманітну побутову техніку 
тощо. Звичайно, що для їх виробництва пот-
рібна сировина (корисні копалини, деревина, 
метал, газ, вугілля і т. п.), електроенергія, 
заводи і фабрики. Як наслідок, відбувається 
не тільки виснаження природних ресурсів 
планети, але й забруднення навколишнього 
природного середовища шкідливими проми-
словими викидами та відходами, що призво-
дить до порушення біологічної рівноваги в 
системі людина - біосфера.  

3. Стреси 
Медичною наукою термін «стрес» уперше 

зафіксовано в 1966 році. Запровадив його 
канадський учений-біолог Ганс Сельє. У пе-
рекладі з англійської слово «стрес» означає 
«напруження», відповідь організму на поста-
влену перед ним проблему. Стрес, на думку 
вченого, має фазовий характер розвитку: 

– небезпеки (відбувається мобілізація за-
хисних сил); 

– резистентності (пристосування до важ-
кої ситуації); 

– виснаження (наслідок тривалої дії стре-
су). 

Тобто для нормальної життєдіяльності 
організму людини стреси не тільки не шкід-
ливі, але й потрібні. Проте слід зазначити, 
що для людини небезпечні сильні довготри-
валі стреси, які можуть стати причиною роз-
витку серйозних захворювань і навіть зумо-
вити смерть. Саме тому кожній людині слід 
себе ретельно вивчати, зміцнювати захисні 
сили організму, вміти протистояти стресам 
за допомогою спеціальних засобів. 

4. Куріння та зловживання алкого-
лем 

За оцінками ВООЗ на планеті сьогодні 
налічується один мільярд курців. На думку 
науковців, якщо наявні тенденції споживан-
ня тютюну збережуться, то в найближчі роки 
це призведе до смерті більше 500 мільйонів 
курців. 

Загальновідомо, що куріння сприяє розви-
тку хронічних захворювань верхніх дихаль-
них шляхів, серцево-судинної системи, шлу-
нку, нирок тощо. Науковці вважають, що 
тільки в Україні ця шкідлива звичка у 825 
тис. випадків стала причиною виникнення 
бронхіту, 980 тис. - ішемічної хвороби серця. 
Тобто курці хворіють у 3,5 рази частіше тих, 
хто не курить. 

Людина, яка щоденно викурює 20 цига-
рок, за 20 років вносить у легені разом із ди-
мом 6 кг сажі. Затятий курець протягом дня 
одержує дозу опромінення, яка в 7 разів пе-
ревищує максимально допустиму норму, що 
встановлена МАГАТЕ. 

Встановлено, що кожна викурена цигарка 
скорочує тривалість життя курця на 8 хв. 

Таким чином, заняття фізичною культу-
рою і спортом для сучасної людини, ведення 
нею здорового способу життя, - а він вклю-
чає в себе не тільки заняття фізичними впра-
вами, але й лінію поведінки людини в суспі-
льстві, режим праці й відпочинку, режим 
сну, харчування тощо, - не вигадка мрійни-
ків, не данина моді: це потреба часу, вимога 
самого життя, якщо хочемо вижити й зберег-
тися як біологічний вид на Землі. 

Фізична культура і спорт у житті сучасної людини 

Стр. 3 
Методичний вісник  

Випуски 23-24 З досвіду роботи  

Біров Іван Іванович,  

викладач фізичної культури 

Спорт  -  
багатопланове  

суспільне явище, 
яке торкається  

абсолютно всіх  
сторін життя й  

діяльності  
людини  



7 помилок добрих батьків 

Стр. 4 
Методичний вісник          

                 Поради психолога 

      Батькам не можна просто бути. Батьками нас чинить те, що ми робимо. Бути 
батьками означає старатися навчити дитину як бути незалежною та відповідаль-
ною дорослою людиною. В процесі виховання активні батьки найчастіше допу-
скаються таких помилок: 
      1.Прищеплення помилкових переконань 
      Помилкове переконання №1 «Мушу бути найкращим в усьому». 
      Помилкове переконання №2 «Негативні почуття погані».  
      Діти мають право на свої почуття, а сильні емоції – це цілком нормально. 
      Помилкове переконання №3 «Усі мусять любити мене». Батьки повинні по-
яснити дітям, що життя не можливе без конфліктів і їх потрібно вирішувати з 
найменшою шкодою для себе. 
      2.Несвідоме провокування поганої поведінки 
      Варто запам’ятати: 
– усі діти потребують уваги; 
– хвали поведінку в конкретних ситуаціях, не використовуй загальних похвал; 
– винагороджуй дитину за відсутність поганої поведінки. 
       3.Брак послідовності 
      Якщо встановити правило, то дій згідно з ним. Діти не можуть перевіяти 
своєю поведінкою межі витримки і терплячості батьків. 
       4.Зроблю це за тебе 
        Розв’язуючи всі проблеми за дітей, ми породжуємо в них злість поглиблює-
мо їхню залежність від нас. 
       5.Залізна дисципліна 
– не запроваджуй дисципліну, коли ти злий; 
– запроваджуй дисципліну, щоб навчити; 
– мета дисципліни – не намагатися довести, хто правий, такий підхід породжує 
конфлікт і почуття сорому в дітей. 
       6.Ігнорування потреб і труднощів дитини 
       Батьки можуть заохочувати дитину висловлювати свої емоції, але не повин-
ні вмовляти її робити це, розповідаючи про власні почуття. 
      7.Стримуватся природної радості життя і зацікавлення світом 
       То ж щоб бути добрими батьками, не допускайте вищевказаних помилок, а 
ще: 
– зробіть так, щоб виховання дитини стало 
для вас найвищою цінністю; 
– беріть активну участь в житті дитини; 
– будьте прикладом для дитини; 
– вчіться від своїх дітей. 



Виховна година «Стоп Булінг» з елементами анкетування «Насильство та його прояви в 
дитячому середовищі» 

Стр. 5 
Методичний вісник  

Випуски 23-24 Виховний простір  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Мета: сформувати уявлення про про-
блему насилля й жорстокості, їх нас-
лідків для підлітків чи інших членів 
родини; вивчити права дітей, обгово-
рити питання, як захиститися від 
будь-якого насильства; виховувати 
вміння попереджувати жорстоке по-
водження з людьми.  
Обладнання: відеофільми, картинки, 
наочність, плакати. 
Очікувані результати:  
• З’ясувати зміст поняття «насилля» 
та його види;  
• Окреслити види сімейного насильст-
ва;  
• Визначити причини виникнення сі-
мейної та учнівської жорстокості, її 
реалії та наслідки;  

Перебіг заходу: 
І. Мотивація виховної діяльності. 
Повідомлення теми і мети виховної 
години.  
ІІ. Оголошення епіграфа:  
Сім’я, дитинство, материнство і бать-
ківство охороняються державою.                                                                            
Конституція України, стаття 51  
1. Вступне слово класного керівни-
ка:  
Дитячі очі чисті, щирі  
В них видно наміри й думки,  
Вони хоч чорні, сині, сірі  
Бувають радісні й сумні.  
Мабуть, радісними є очі дітей, коли у 
них щасливе дитинство, коли ніщо не 
пригнічує і не турбує. А сумними – 
коли діти зазнають страждань, прини-
жень.  
- Як ви вважаєте, учні, чи правильно 
говориться в народній приказці: за 
одного битого сім небитих дають. 
Висловіть своє ставлення до цього 
твердження.  
(Прийом «Мікрофон»)  
Класний керівник: На жаль, ми жи-
вемо у світі де, на превеликий жаль, 
існує таке негативне явище, як насил-
ля. Давайте з’ясуємо зміст поняття 
«насилля».  
Учень 1. Насилля – це застосування 
особою чи групою осіб засобів приму-
су щодо іншої особи чи групи осіб.  
Учень 2. Насилля – це дії, що прини-
жують людську гідність, завдають 
шкоди здоров’ю, а іноді й життю.  
Класний керівник:  Давайте з’ясує-
мо, які бувають види насилля.  
Розгляд схеми-таблиці  
Класний керівник. А чи належить до 
насилля торгівля людьми?  
Учень. Звичайно. Бо для цього торго-
вець людьми повинен заволодіти лю-
диною, втертися в довіру до неї, а 
потім продає особу, навіть без її відо-

ма. Використовує для злочинів, для 
жебрацтва, роблять рабами. У дорослих 
відбирають паспорти.  
Проведення анкетування 
«Насильство та його прояви в дитя-
чому середовищі»  
Мозковий штурм «Хто може здійсню-
вати насилля» 
Класний керівник: Бувають ситуації, 
які можуть спровокувати насилля. Час-
то людина сама своїми діями створює 
умови для виникнення таких ситуацій  
- Які ситуації? Назвіть їх. (провокації, 
обзивання один на одного, насмішка, 
плітки, обмови і т.д.)  
Класний керівник:  Поведінку, яку 
може спровокувати насилля, називають 
«віктимною» (латинське жертва), тобто 
людина поводиться як потенційна жерт-
ва, створюючи передумови до насилля. 
Поведінка може бути провокативною та 
необережною. Провокативною вважа-
ється поведінка, коли потенційна жерт-
ва спілкується з незнайомими людьми, 
відвідує їхні квартири, залишається 
наодинці з цими людьми.  
Необережна поведінка не є провокатив-
ною, але створює умови для зґвалтуван-
ня чи іншого насильства. Це – необачні 
вчинки. Наприклад, поява у темному чи 
безлюдному місці. Якщо дитина знає 
про це – її шанси стати жертвою значно 
меншають.  
Учень. А зараз послухайте притчу 
«Про жорстокість»  
В одному з монастирів Шаолінню майс-
тер навчав учня. І якось учень запитав 
майстра:  

Учителю, а як довідатися, наскіль-
ки я жорстокий?  

І майстер відповів йому:  
      - Щоразу, коли ти будеш завдавати 
удару своєму ворогові, уяви себе на 
його місці і відчуй його біль. І якщо ти 
одного разу не відчуєш болю, знай, жо-
рстокість поглинула тебе.  
Класний керівник: І народ, у 21 сто-
літті психологи, педагоги, лікарі почали 
бити на сполох. Жорстокість, агресія 
починають зростати швидкими темпа-
ми.  
 - У чому ж причина цього? Фахівці 
констатують, що в першу чергу агресію 
підлітків і дорослих викликає на телеба-
ченні жорстокості, що батьки не приді-
ляють уваги своїм дітям, вони з голо-
вою поглинули у побутові справи.  
А Роберт Бабич, тренер Ужгородської 
дитячо-юнацької спортивної школи № 1 
стверджує, що його вихованці із футбо-
льного класу часу та енергії на пустощі 
не мають. Спорт давно став чудодійною 
пігулкою від агресії, бо зайву енергію 
діти виплюскують на тренуваннях, а не 
у бійках чи бешкетуванні.  
Чи доводилося вам зустрічатися з таки-
ми явищами, бути свідками таких 
«розборок»? Якщо так, то якими були 
ваші дії?  
- Що спричинило таку поведінку підліт-
ків? 
Класний керівник: Хочу зупинитися 
на сімейній жорстокості.  
Бесіда:  
1. Що ж таке сімейна жорстокість?  
2. Які є види насилля в сім'ї ?  
Учень. Насильство в сім'ї - це будь-які 
навмисні дії фізичного, сексуального, 
психологічного чи економічного спря-

мування одного члена сім'ї стосо-
вно іншого, якщо вони порушу-
ють конституційні права й свобо-
ди члена сім'ї як людини та гро-
мадянина й завдають йому мора-
льних страждань, шкоди фізич-
ному чи психічному здоров'ю.  
Жертва насилля в сім'ї – член 
сім'ї, який постраждав від фізич-
ного, сексуального, психологіч-
ного чи економічного насильства 
з боку іншого члена сім'ї.  
Класний керівник:  Сімейна 
жорстокість – це застосування 
щодо дітей різних видів сімейно-
го насильства.  
(заповнення таблиці «Види сі-
мейного насильства»)  
Розгляд ситуативних завдань:  
Який вид сімейного насильства 
наявний у даних ситуаціях?  
Класний керівник:  
1. Школярка із сльозами на очах 
розповідає іншим дітям: «Мама 
мене уб'є, якщо дізнається, що я 
розірвала нову курт-
ку» (психологічне і фізичне).  
2. Восьмикласник Ваня боявся 
п'яного батька, бо той, повертаю-
чись додому вночі, піднімав із 
ліжка сина й починав його 
«виховувати» паском (фізичне)  
3. Більшість хлопців із 11 класу 
мали кишенькові гроші, якими 
вільно розпоряджалися, але бать-
ко Влада сказав: «Матимеш гро-
ші тоді, коли в семестрі буде ли-
ше 10-11 балів»(економічне).  
Класний керівник. Основним 
правовим документом, що захи-
щає дитину від жорстокої поведі-
нки з боку інших осіб, є Конвен-
ція ООН «Про права дитини», 
яка передбачає в своїх статтях 
захист від свавільної поведінки, 
визначає права кожної дитини на 
рівень життя, необхідний для 
фізичного, розумового, духовно-
го розвитку, захист від сексуаль-
ного домагання та від інших 
форм жорстокої поведінки. От-
же, навчіться діти, розрізняти 
поняття «добро» і «зло». Все, що 
принижує людську гідність лю-
дини – є зло, а все, що звеличує 
гідність людини – добро.  
Дитина і насильство. Любов і 
жорстокість. Надія і відчай. Ми 
всі інтуїтивно тягнемося до світ-
лого в цьому світі.  
Рефлексія 
• Що нового ви довідалися на 
виховній годині?  
• Де можна застосувати здобуті 
знання?  
• Чи досягнуті очікувані резуль-
тати?  
Класний керівник: Отже, я на-
діюсь, що у вашому житті ніколи 
не буде насилля. І що ви ніколи 
не будете його застосовувати по 
відношенню до інших людей. Бо 
це ганебно і жорстоко. Люби 
ближнього як самого себе і тоді 
все у твоєму житті буде добре.  

  

Білей Віра Йосипівна, 

класний керівник 



Стр. 6 
Методичний вісник          

                 Сходинки до успіху 

 
Особливе значення в адаптації першокурсників до навчання відіграє той соці-

ум, що безпосередньо оточує учня, а саме: професійно-технічний заклад освіти, 
інженерно-педагогічні працівники, одногрупники, колектив учнів, родичі. 

Рекомендації майстрам виробничого навчання та викладачам для профілакти-
ки та подолання дезадаптації першокурсників: 

1. Демонстрація віри в успіх учня. 
2. Запобігання груповій критиці учня або його рис, а також порівнянню поми-

лок із постійними гарними результатами інших учнів. 
3. Акцентуйте увагу учня на досягненнях, перемогах. 
4. Створюйте ситуації успіху. 
5. Надавайте емоційну підтримку словами, поглядом, дотиком. 
6. Не використовуйте надто часто слів - заперечень. 
7. Підтримуйте і заохочуйте прояви активності на уроці у скутих, сором'язли-

вих, тривожних дітей. Важливо звернути увагу інших на їхні досягнення, підви-
щувати їхній статус у групі. 

8. Наполягайте на публічних виступах і відповідях перед усією групою триво-
жних, невпевнених дітей. 

9. Будуйте спілкування на основі руйнування психологічних бар'єрів (вікових, 
соціально-психологічних, інтелектуальних, мотиваційних, естетичних, емоцій-
них). 

10. Дотримуйтеся принципу, більше 
уваги і вимогливості до особистості вихо-
вання. 

11. Розуміння внутрішнього стану, си-
туативного настрою, врахування їх у проце-
сі взаємодії. 

12. Підтримуйте неформальний стиль 
спілкування. 

13. Умійте передавати особисту заціка-
вленість, доброзичливість, щире бажання 
допомогти учневі у розв'язанні його про-
блем. 
 

Рекомендації майстрам виробничого навчання та викладачам для  
профілактики та подолання дезадаптації першокурсників  



Стр. 7 
Методичний вісник  

Випуски 23-24 Сходинки до успіху 

Рекомендації викладачам по роботі з обдарованими учнями 

У роботі з обдарованими учнями дія-
льність викладача повинна спрямову-
ватися в двох напрямах водночас: 
превентивному та реабілітаційному. 
Превентивні дії мають включати ран-
нє розпізнавання здібностей підлітка 
для створення її оптимальних умов 
розвитку. Реабілітація має бути спря-

мована на раннє виявлення здібних учнів, які мають труднощі у соціаль-
ній адаптації, і надання їм своєчасної допомоги, не чекаючи, коли труд-
нощі набудуть нездоланного характеру. 

Слід добре пам’ятати: якщо виникають проблеми між викладачем і 
розумово обдарованим учнем, причину треба шукати насамперед у пер-
шому. Вона вимагає роз’яснювально-коригуючих впливів. 

У свою чергу, педагогам варто керуватися рекомендаціями, що 
створюють сприятливі умови для реалізації прийомів роботи з розумово 
обдарованими учнями. 

 Не бажано приділяти надто багато уваги ігровому навчанню з вира-
зним елементом змагальності. Учень найчастіше буде переможцем, що 
може викликати неприязнь інших учнів і не сприятиме створенню атмо-
сфери всезагальної зацікавленості. 

Не підносити обдарованих учнів на «п’єдестал» чи перетворювати 
їх у вундеркіндів в очах інших. Їхній успіх належним чином оцінять, а 
недоречне підкреслення виключності часто породжує роздратування, ре-
внощі, відторгнення замість очікуваних позитивних реакцій. Але не 
припустима й інша крайність – навмисне публічне приниження унікаль-
них здібностей, особливо саркастичні зауваження щодо них. 

Доцільно пам’ятати, що здебільшого розумово обдаровані учні по-
гано сприймають строго регламентовані заняття, що повторюються. 
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 Слово про колегу 

 01 червня 2019 року святкувала свій День наро-
дження   майстер виробничого навчання Орос Інна Олек-
сандрівна. 
 Від душі вітаємо Вас з днем народження. Бажає-
мо щастя і здоров’я, багатства, удачі і добра. Хай сон-
це яскраво освітлює ваш шлях, а в двері ніколи не посту-
кає старість. Бадьорості, радості, вірних друзів!  
 

 Щиро вітаємо   з Днем народження Бірова Василя 
Васильовича, інженера з охорони праці 

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

   Що задумалось, хай збувається! 

     29 червня 2019 року святкувала свій День наро-
дження   майстер виробничого навчання Попович Ірина 
Олександрівна. 
  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 . 
 

03 липня  святкувала свій День народження Симканич-
Балог Ганна Олександрівна, викладач німецької мови. 

  Що Вам побажати? Здоров’я?  Удачі? 
Від життя кожен хоче свого… 
А бажаємо ми просто щастя, 
Хай там буде потроху всього! 
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 Слово про колегу 

 Щирі вітання від нас майстру виробничого навчан-
ня Скоблею Євгену Євгеновичу  

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! 

14 вересня святкувала свій День народження Штефаньо Лю-
бов Федорівна. Зичимо Вам Здоров'я, щастя, родинного зати-
шку, а також такі слова: 

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

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

Хочеться також привітати майстрів виробничого навчання які святкували свій День наро-
дження в серпні — Кепшу Василя Юрійовича та Ковач Тетяну Іванівну. 

  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.  

     Колектив ліцею щиро вітає Пайтина Надію Федорівну прибиральни-
цю службових приміщень з Днем народження: 

В святковий день 
Прийміть вітання 

Та найщиріші побажання: 
Здоров'я, щастя та добра, 

Наснаги, успіхів, тепла. 
І повсякденно, повсякчас 
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                  Події в ліцеї 

День європейських мов в ліцеї 

         Європейський день мов у ліцеї  пройшов дуже цікаво та весело. Учні, під керівницт-
вом викладачів іноземних мов, підготували інформаційні стенди та лайфхаки, презентува-
ли міні-проекти:  «Прапори європейських країн»; «Простори Туманного Альбіону»; 
«Гроші країн світу»; «Країна-чобіток»; «Країна - законодавиця моди», долучились до 
створення   фотоколажу під назвою: «Євромандрівка». Всі  отримали заряд позитивної 
енергії та ще раз переконалися у необхідності дізнаватися якомога більше інформації про 
Європу, вивчати мови різних народів,розширювати свій світогляд, ставати полікультур-
ною людиною. 

З історії свята 
 Щорічно, 26 вересня, відзначається Європейський день мов.  Це свято виникло на ме-
жі 20 і 21 століть. У всі часи люди розуміли значення іноземних мов в житті культурної люди-
ни.  
    Його виникнення пов'язане з тим, що   з початком нового тисячоліття ЮНЕСКО прого-
лосило 21 століття – віком поліглотів. На весь світ прозвучав девіз «Вивчаємо мови упродовж 
усього життя», а  2001 рік було оголошено «європейським роком мов». Відтоді і з'явився цей 
дивовижний день, який відзначається 26 вересня. Європейський день мов покликаний нагадати 
людям, що вивчення мов треба заохочувати, що знання багатьох мов сприяє налагодженню мі-
жкультурних стосунків. Цього дня в 45 країнах континенту відбуваються заходи, спрямовані на 
вивчення нерідних мов, передусім малих, рідкісних мов, мов нацменшин та мов, якими розмов-
ляють мігранти. 
    Сьогодні все більше людей вибирають для вивчення не одну іноземну мову. Сучасний світ 
вимагає від людини уміння вільно говорити з представниками різних країн. Близько 150 млн. 
жителів Європи називають своєю рідною мовою саме російську мову. А всього у світі існує бі-
льше 2,5 тисяч мов. Десятки алфавітів служать великій кількості мов, але усі алфавіти світу схо-
дять до найпершого - грецького. Та і саме слово - алфавіт походить від назви перших двох гре-
цьких букв - альфа і бета. В наші дні володіння іноземною мовою давно вже не розкіш або да-
нина моді, це насущна необхідність. До речі, недавнє дослідження доводить, що люди, обізнані 
декілька мов, менше схильні до ризику втрати пам'яті .  
 У європейських інститутах офіційно на рівних правах використовуються наступні мови: 
англійська, болгарська, угорська, грецька, датська, ірландська, іспанська, італійська, латиська, 
литовська, мальтійська, німецька, нідерландська, польська, португальська, румунська, словаць-
ка, словенська, фінська, французька, чеська, шведська, естонська.  
 Знання мов дає людині дуже багато - можливість читати прекрасні вірші і твори всесвіт-
ньо відомих авторів в оригіналі і великих класиків на іноземних мовах.  
 Великий німецький поет, учений, філософ Гете, 
більше 200 років тому сказав: «Хто не знає іноземної мо-
ви, той не знає нічого про свою власну».  
Знання іноземних мов дає людині можливість подорожу-
вати за кордоном, не зазнаючи ніяких труднощів в спілку-
ванні.  Вільно володіючи тією або іншою іноземною мо-
вою, можна знайти престижну роботу. Вивчення інозем-
них мов та розуміння культурних особливостей  є шля-
хом до успіху у період  глобалізації суспільства. 
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 Бібліотека інформує 

30 ВЕРЕСНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК  

Національний День бібліотек в Україні відзначається щорічно 30-го вересня 
Засновником цієї календарної події виступає всесвітня організація ЮНЕСКО, за ініціативою 

Міжнародної асоціації бібліотек і вперше свято було проведено в 1999-му році. Дата святкування 
Міжнародного дня бібліотек в багатьох країнах, зокрема і в Україні - щорічно в четвертий понеді-
лок жовтня. В Англії, наприклад, цей День відзначається в перший понеділок жовтня і приуроче-
ний до початку шкільних канікул, коли настає перший день їхнього Національного Тижня дитячої 
книги, що включає в себе і національний День поезії, який проводиться в четвер.  

Важливість забезпечення та поширення грамотності, всіляке сприяння належному навчанню - 
один з основних пріоритетів сучасного суспільства й атмосфера, яка створюється професійними 
бібліотекарями, найбільш сприятлива у цьому процесі.  

Як святкують цей день у різних країнах  
Австралія  
- Вільний стиль одягу в цей день. Національні костюми заохочуються.  
- Книжкові та фотовиставки.  
- Бібліотечні уроки та класні години.   
Канада  
Має свій Національний день шкільних бібліотек, який відзначається також кожен четвертий поне-
ділок жовтня щорічно, починаючи з 2003 р. У цей день проводяться:  
- авторські зустрічі;  
- конкурси поезії;  
- фотоконкурси;  
- благодійні акції.  
Італія  
Італійська бібліотечна асоціація разом із Римським інститутом культури, Римською Європейсь-
кою бібліотекою та Римським університетом проводять семінар «Бібліотека: партнер школи в 
освітньому процесі. Роздуми, досвід і перспективи».  
Гонконг  
- Книжковий ярмарок.  
- Зустрічі з письменниками та фотографами.  
- Опитування учнів з теми, яку роль відіграє шкільна бібліотека в їх освіті.  
- Виготовлення та обмін книжковими закладками між своїми школами та школами інших країн.  
Голландія  
Конкурс виготовлених своїми руками суперобкладинок для улюблених книжок.  
Польща  
- Тиждень шкільних бібліотек.  
- Крайова науково-практична конференція «Мультимедійні інформаційні центри в бібліотеках».  
- Святкування в школах: читання книжок, конкурси, виставки, виготовлення та обмін закладками.  
Португалія  
- Читацька естафета.  
- Виготовлення закладок і святкових листівок своїми руками.  
- Виступи вчителів на тему «Шкільна бібліотека… коли я був учнем».  
- Побудова рукописної стіни «На мою думку, шкільна бібліотека — це...»  
- Фотоколажі «Спійманий у бібліотеці» і «Портрет із книжками».  
- День відкритих дверей для батьків.  
Чехія  
- Інтерв’ювання вчителів учнями про улюблені книжки.  
- Конкурс на найпотішнішу суперобкладинку для творів класичної літератури.  
- Виставка літератури іноземними мовами.  



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» 


