
Нації вмирають не від інфаркту. 
Спочатку їм відбирає мову. 

Ліна Костенко 
 Міжнародний день рідної мови - день, який відзначають щоро-
ку 21 лютого, починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та ку-
льтурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на ХХХ 
сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня - 17 
листопада 1999 року в Парижі. 
 Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що ото-
чує його, живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, 
рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям обертається 
нищення природи, так і боляче б’є по народові зречення рідної мови чи 
навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й матері. 
Згадаймо слова В. Сосюри: «Без мови рідної, юначе, й народу нашого 
нема». Тому знати, берегти і примножувати рідну мову – це обов’язок 
кожної людини. Народ, який не усвідомлює значення рідної мови, її 
ролі в розвитку особистості, не плекає її, не може розраховувати на гід-
не місце в суцвітті народів. 
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Серед чинників, що впливають на зни-
ження рівня активності учнів на уроках 
англійської мови є наступні: індивідуальні 
фактори, що пов’язані з невпевненістю, 
низькою самооцінкою. Деякі учні вважають 
свої мовні навички недосконалими та відда-
ють перевагу мовчанню, ніж відповіді з 
помилками та втраті поваги се-
ред  однолітків, проблемним є також висо-
кий рівень вимог, особливо для учнів з ни-
зькою самооцінкою. 

Вирішення проблеми підвищення мо-
тивації, на мою думку, повинно бути  ком-
плексним підходом, який повинен включа-
ти створення спеціальної системи завдань, 
виховні заходи та мінімізацію негативної 
мотивації. Всебічний комплексний вплив 
на мотиваційну структуру учня буде ефек-
тивнішим, аніж використання окремих його 
компонентів. 

  Завдання повинні носити комунікати-
вний творчий характер, що відповідатиме 
потребам їх спеціальності. Використання 
спеціально відібраного матеріалу, який ба-
зувався б на врахуванні інтересів учнів, їх 
бажанні самостверджуватись як доросла 
особистість; включення для обговорення 
хвилюючих проблем при використанні ко-
мунікативних і творчих завдань, зробить 
навчання особистісно-значимим, що є не-
від’ємним атрибутом високої мотивації. 

Моделювання реальних життєвих си-
туацій дасть можливість використовувати 
мову як засіб, а не мету, що відповідатиме 
ситуації реального спілкування. В сучасній 
методиці, широко розповсюдженою є дум-
ка, що роль викладача при виконанні кому-
нікативних завдань не стільки зменшується 
скільки змінюється. Викладач повинен 
створити умови для найбільш ефективного 
виконання завдання, структуруючи його та 
задаючи перший імпульс. Викладач пови-
нен також втручатись у роботу, коли вини-
кає пауза, і робити це в основному, задаючи 
запитання. Викладач повинен пропонувати 
завдання, які мотивуватимуть їх підтриму-
вати розмову, доки  задана мета не буде 
досягнута. 

Проблема активізації пізнавальної дія-
льності учнів була, є, і буде актуальною 
завжди. Від її розв’язання залежить ефекти-
вність навчальної діяльності, розвиток інте-
ресу до навчання. У педагогічних дослі-
дженнях найчастіше активізацію пізнаваль-
ної діяльності розглядають як таку органі-
зацію сприйняття навчального матеріалу 
учнями, при якій засвоєння знань відбува-
ється шляхом розкриття взаємозв'язків між  
явищами, порівняння нової інформації з 
відомою, конкретизації, узагальнення, оцін-
ки навчального матеріалу з різних точок 
зору. 
Активність учнів виражається через запи-
тання, прагнення мислити, пізнавальну са-
мостійність в процесах сприйняття, відтво-
рення, розуміння, творчого застосування. 
Ознаками сформованості активності особи-
стості виступають: ініціативність, характе-
ристика діяльності, енергійність, інтенсив-
ність, ставлення до діяльності, добросовіс-
ність, інтерес, самостійність, усвідомлення 
дій, воля, наполегливість в досягненні мети 
та творчість. Основною моєю ме-
тою  роботи, як викладача, є активізація 
пізнавальної діяльності, що полягає в роз-
витку їх творчих здібностей. З психології 
відомо, що здібності людини розвиваються 
в процесі діяльності. Засобом розвитку пі-

знавальних здібностей учнів є вміле засто-
сування таких методів і прийомів, які за-
безпечують високу активність учнів у на-
вчальному пізнанні. Методи і прийоми 
активізації, що їх застосовує викладач, 
повинні враховувати рівень пізнавальних 
здібностей учнів, бо непосильні завдання 
можуть підірвати віру учнів у свої сили і 
не дадуть позитивного ефекту. Тому сис-
тема роботи викладача з активізації пізна-
вальної діяльності учнів повинна будува-
тись з врахуванням поступового і цілесп-
рямованого розвитку творчих пізнаваль-
них здібностей учнів, розвитку їх мислен-
ня. Зокрема, я в своїй діяльності звертаю 
увагу на наступні методи: дискусійний, 
метод  рольових ігор,метод  проектів, ви-
користання мультимедійних технологій.                                                                                           
Отже, пізнавальна активність учня пред-
ставляє собою складне психолого-
педагогічне утворення, що синтезує в собі 
низку компонентів. Якщо урок не є ціка-
вим, прийоми та методи викладання не 
приваблюють, не стимулюють до пошуку 
нової інформації, то дійсно чекати на ви-
соку пізнавальну активність  не доводить-
ся. Тому дієвим чинником вирішення да-
ної проблеми є інноваційні засоби й мето-
ди викладання задля формування та розви-
тку особистісних якостей учнів. 
 Зокрема, такі технологія як: 
«Мікрофон» надає можливість кожному 
сказати щось швидко, по черзі, відповіда-
ючи на запитання або висловлюючи влас-
ну думку чи позицію.  
 Роботу в парах можна використо-
вувати для досягнення будь-якої дидактич-
ної мети: засвоєння, закріплення, перевір-
ки знань тощо. За умов парної роботи всі 
учні і отримують можливість говорити, 
висловлюватись. Робота в парах дає учням 
час подумати, обмінятись ідеями з партне-
ром і лише потім озвучувати свої думки 
перед класом. Вона сприяє розвитку нави-
чок спілкування, вміння висловлюватись, 
критичного мислення, вміння переконува-
т и  й  в е с т и  д и с к у с і ю .                                                                              
 Робота в групах надає всім учас-
никам можливість діяти, практикувати 
навички співробітництва, міжособистісно-
го спілкування (зокрема, відпрацювання 
прийомів активного слухання, прийняття 
спільного рішення, узгодження різних пог-
лядів). Роботу в групах використовую то-
ді, коли необхідно розв'язати проблему, з 
якою важко впоратись індивідуально та 
коли одним із очікуваних результатів є 
набуття навичок роботи в команді.                                                                                                                                 
 На мою думку, інтерактивні тех-
нології допомагають учням  за-своїти рівні 
пізнання (знання, розуміння, застосування, 
оцінювання), у класах збільшується кіль-
кість учнів, які свідомо засвоюють навча-
льний матеріал. Учні займають активну 
позицію у засвоєнні знань, зростає їхній 
інтерес у сприйманні знань, а це сприяє 
активізації мовної діяльності учнів на уро-
ці. 

Шляхи підвищення мовної активізації учнів на уроках 
англійської мови  

Розуміння 
учнями навчального 
матеріалу, що 
вивчається, є лише 
першою сходинкою 
в активізації 
пізнавальної 
діяльності і тією 
базою, на основі якої 
застосовуються інші 
методи, що 
вимагають більшої 
самостійності учнів і 
розраховані на більш 
ґрунтовний розвиток 
їх логічного 
мислення. 
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Гудь  Наталія Іллівна, 
викладач англійської мови 

З досвіду роботи  



користання мультимедійних технологій.                                                                                                                                                                                    

                                                                              

                                                                                                                                                    

 У сучасних умовах розвитку сус-
пільства якісно по-новому розглядається 
проблема розвитку і використання людсь-
кого потенціалу. Постають більш високі 
вимоги до самостійності, ініціативи та 
конкурентоздатності особистості. Значно 
посилився вплив людського фактора на 
різні сторони сучасної дійсності. Народжу-
ється нове бачення можливостей і суті 
людства в цілому, формується новий пог-
ляд на людську природу як цілісну, єдину, 
складну систему. А коли змінюється філо-
софія людини, тоді змінюється й філосо-
фія освіти, особистісного розвитку, теоре-
тичні подання про те, як допомогти люди-
ні стати тим, ким вона може й ким їй варто 
бути . Сьогодні освіченість розглядається 
не як володіння великою кількістю знань і 
професійних навичок, а як розвиненість 
різноманітних здібностей особистості. 
Нові підходи до організації навчального 
процесу в сучасній навчальному закладі 
мають забезпечити умови розвитку і само-
реалізації кожної особистості, її самостве-
рдження, самовираз, саморозвиток. Пріо-
ритетність цих напрямів визначено в Наці-
ональній доктрині розвитку освіти Украї-
ни. 

 Швидкість змін, що відбуваються 
у суспільстві, поява нових технологій, змі-
ни вимог до характеру трудових відносин і 
підготовки працівників ведуть до того, що 
сьогодні реально соціально захищеною 
може бути лише добре освічена людина, 
яка здатна швидко перебудовувати напря-
ми і зміст своєї діяльності. 

  Сьогодні обсяг освіти перевищує 
всі допустимі норми сприйняття учнем. 
Стандарти в оволодінні навчальним мате-
ріалом повинні бути знижені в декілька 
разів. Криза освіти пов’язана з неможливі-
стю повноцінного засвоєння учнем обсягу 
інформації, який весь час зростає. Світ 
розірваний в уяві учня на окремі закони, 
факти, концепції, цілісної картини при 
такому навчанні скласти не можна. Учень 
зобов’язаний вивчати та вважати важли-
вим те, що він сам важливим для себе не 
визнає, а це, в свою чергу, не дозволяє 
учневі повноцінно сприймати та засвоюва-
ти матеріал. Цей внутрішній конфлікт ви-
ливається у невмотивовані протести, які і 
сам учень не завжди може пояснити. Та-
ким чином керування навчальним проце-
сом робить навчання учнів натаскуван-
ням. Все це обумовлює зростання актуаль-
ності моделювання такої системи освіти, у 
якій чільну роль займали б не традиційна 
трансляція знань, умінь, цінностей, норм 
поводження, а створення умов для макси-
мально можливого розвитку та самореалі-
зації конкретної особистості 

 Розглядаючи проблему самороз-
витку особистості, акцентуємо увагу на 
наступних положеннях:  

- саморозвиток - це процес, який сприяє 
самовдосконаленню, самореалізації особи-
стості;  

- саморозвиток особистості має діяльний 
характер: поза її власною активною діяль-
ністю, бажанням і власним зусиллям в 
роботі над собою її особистісне формуван-
ня неможливе;  

- внутрішніми стимулами розвитку осо-
бистості є її потреби, мотиви, інтереси та 
установки;  

- основою формування потреб, мотивів, 

інтересів та установок особистості є внутрі-
шні суперечності, які стимулюють актив-
ність особистості, сприяють її саморозвитку;  

- зовнішніми факторами саморозвитку осо-
бистості є впливи середовища та цілеспрямо-
ване виховання;  

- зовнішні умови впливають на розвиток 
особистості не безпосередньо, не прямо, а 
лише проходячи через її внутрішню сферу і 
породжуючи у неї відповідні потреби, що 
зумовлює несхожість, різноманітність і непо-
вторність особистісного розвитку кожної 
людини, її індивідуальну, своєрідність;  

- саморозвиток особистості - це не самові-
льний, спонтанний процес; 

- визначальну роль виховання може вико-
нувати лише за умови, якщо буде будуватись 
на ідеях саморозвитку і самовдосконалення 
особистості;  

- ідея саморозвитку особистості повинна 
стати провідною в практичній діяльності 
ліцею, педагога.    

 Виділяємо такі способи створення 
педагогічних умов, за яких в учнів виникає 
переживання внутрішніх суперечностей і 
відбувається формування потребо-
мотиваційної сфери.  

 В навчанні:              
- новизна матеріалу, який вивчається;  
- використання яскравих прикладів і фак-

тів;  
- застосування евристично-пошукових та 

дослідницьких прийомів навчальної роботи; 
- різноманітність методів оволодіння знан-

нями, практичними уміннями і навичками;  
- доцільний педагогічний контроль. 
  В системі позаурочної виховної ро-

боти:  
- висока змістовність виховної діяльності;  
- різноманітність форм і постійне їх онов-

лення;  
- опора на самодіяльність і самостійність 

учнів;  
- розширення соціальне значущої діяльнос-

ті і позашкільних зв'язків;  
- романтична спрямованість, дискусійність, 

привабливість заходів,  
 Механізм самореалізації особистості 

у своїх принципових моментах відповідає 
креативності. Ключовим тут є момент цілес-
прямування. Особистість починається з влас-
ної постановки мети і відповідального пере-
живання цього явища. Якщо мета не зовніш-
ньо задана, то вона завжди моя (особистісна), 
завжди породжуюча (креативна) і така, що 
реалізує особистість і, водночас, розвиває, 
"вирощує" її: таким чином, особистісна дія - 
це і є, власне, самореалізуюча і саморозвива-
юча дія. 

В педагогічної діяльності для організації 
творчого навчально-виховного процесу, роз-
витку здібностей крім названих умов я вико-
ристовую педагогічну підтримку у творчості 
учня. Вона носить комплексний характер, 
являє собою частину освіти як цілого і вияв-
ляється як особлива область діяльності педа-
гога. Учні вчаться, пізнають, творять - кожен 
по-своєму, а ми створюємо умови для цього, 
залежно від їх потреб, допомагаємо їм і підт-
римуємо.  

Роль викладача та майстра виробничого навчання у самореалізації та самоствердженні учнів. 

Стр. 3 
Методичний вісник  

Випуск 9 З досвіду роботи  

Орос Інна Олександрівна,  

майстер виробничого навчання 



Що таке творчий звіт педагога? 

Стр. 4 
Методичний вісник          

                 Атестуємось  

 Творчий звіт – це форма представлення дос-
віду, що відображає цілісну систему роботи педаго-
га за рішенням педагогічних, психологічних про-
блем. 
 
 
        Мета творчого звіту 
1. Уявити результати науково-методичної діяльності 

з обраної проблеми або теми, професійну компетентність в галузі управління освітнім 
процесом. 
2. Провести самоаналіз результатів педагогічної діяльності. 

Творчий звіт передбачає 
1. Підготовка роботи про свою професійну (науково-методичну та практичну) діяль-
ність, що претендує на новизну, оригінальність, можливість розширеного використан-
ня. 
2. Виступ педагога, в якому він в узагальненому вигляді розкриває зміст творчого зві-
ту. 
3. Подання (або організацію виставки) науково-методичних, навчально-дидактичних 
та інших матеріалів, про які заявляє у своєму звіті. 

Творчий звіт включає такі розділи: 
1. Інформаційну довідку, що містить відомості про те, за якими програмами та підру-
чниками працює педагог, з якими групами. 
2. Обґрунтування значущості методичної теми з точки зору сучасної освіти та актуа-
льності її розробки для власної педагогічної діяльності. 
3. Теоретичне висвітлення теми (проблеми) з позицій сучасної педагогіки, психології 
та методики викладання предмета. 
4. Опис досвіду роботи по темі. 
5. Блок розробок уроків занять, що дозволяє скласти уявлення про систему роботи в 
контексті названої методичної теми (не менше 5). 
6. Діагностичний матеріал, що відображає результативність роботи. 
7. Основні висновки та перспективи подальшої педагогічної діяльності. 
8. Додатки: дидактичний матеріал, творчі роботи учнів, матеріали позаурочної діяль-
ності та ін. 
 Творчий звіт педагога розкриває лабораторію 
педагога, показує рівень його педагогічної майстернос-
ті, виявляє проблеми, над якими ще належить працю-
вати. Можливе проведення повного творчого звіту пе-
дагога (за основними напрямками його діяльності) або 
тематичного, який передбачає поглиблений розгляд 
якого - небудь аспекту діяльності педагога.  



Пам’ятаємо минуле заради майбутнього 

Стр. 5 
Методичний вісник  

Випуск 9 Виховний простір  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мета: формувати в учнів розумін-
ня єдності та цілісності України, усві-
домлення себе українцем, почуття 
особистої відповідальності за долю 
держави, готовність служити Батьків-
щині своєю працею та стати на захист 
державних інтересів країни; вшанува-
ти пам’ять героїв Небесної Сотні, 
прищеплювати любов до Батьківщи-
ни, виховати патріотичну свідомість, 
розвивати бажання стати гідними гро-
мадянами України.  

ХІД ЗАХОДУ 
Викладач. Україна — це наша земля, 
рідний край, наша країна з мальовни-
чою природою, чарівною піс-нею і 
мудрими, талановитими людьми. Ба-
гата історія нашої держави на славет-
ні імена та геро-їчні події. Нашими 
національними символами є прадавні 
князі київські та їхні нащадки: княги-
ня Ольга, князі Святослав, Володимир 
Ве-ликий, Ярослав Мудрий, літопи-
сець Нестор, пі-зніше — славні коза-
цькі гетьмани, кошові й пол-ководці: 
Дмитро Вишневецький, Самійло Кіш-
ка, Петро Сагайдачний, Богдан Хме-
льницький... Усі вони боролися за 
гарне життя своєї Батьківщини. 
Учень. Наша славна Україна, .. 
Викладач. На шляху до незалежності 
україн-ський народ часто втрачав сво-
їх найкращих синів і дочок. У цьому 
довгому списку за гарне майбутнє 
нашої держави стали і герої Небесної 
Сотні. Саме вони зуміли рішуче стати 
до боротьби із злом у 2014 році, за-
плативши за перемогу надвисоку ціну 
— власне життя. То чи може бути 
забутою кров ге-роїв, пролита на ву-
лицях Києва? Можлива лише одна 
відповідь — ні!  
Учень. А сотню вже зустріли небеса.. 
Викладач. Сьогодні Україну знають 
у всьому світі. Трагіч-ні події, які від-
булися на Майдані у серці України — 
Києві — взимку 2014 року, сколихну-
ли людей усієї земної кулі. Українці 
об'єдналися, щоб боротися за краще 
життя своїх дітей, друзів, батьків. 80 
днів і но-чей... Тривожних, заплака-
них і вимолених... Три мі-сяці, зали-
шивши свої родини, тисячі людей 
стояли на вулицях, день і ніч, у моро-
зи заради одного — щоб домогтися 
свого, щоб їхній біль хтось почув. В 
один день тисячі простих українців 
стали солдатами сво-го народу. Зви-
чайні мирні люди. Інтелігентні, жар-
тівливі, люблячі. Студенти, учні, ін-
женери, водії, вчителі, колишні війсь-
кові, безробітні. 
Звучить пісня «Пливе кача». 
Учень. Цей сум, не просто свічка, яку 

можна поставити десь на згадку. Ще-
мить серце, болить душа. Та слава геро-
їв невмируща! Майдан забути неможли-
во. Ви в нашому серці назавжди!!!
Учень. Герої не вмирають! Вони тут, з 
нами на Землі! Лише тихенько-
тихенько сплять. Бо змучились від кату-
вань, побоїв і голосу смерті, що на віст-
рі снайперської кулі... Ми плачемо, во-
ни ж не плачуть. Їхні душі героїчним 
жовто-блакитним полум’ям горять! А 
ми повинні жити гідно, щоб святу Не-
бесну Сотню нізащо, ніколи не забути. 
Учень. Герої, ви чиїсь сини та друзі;… 
Викладач. На початку революційних 
подій, коли нікому і в голову не могло 
прийти, чим усе обернеться, слова 
«Слава Україні! Героям слава!» видава-
лися простим вітанням. Звісно, для час-
тини протестувальників гасло мало ва-
жливий сенс, але для більшості було 
лише словами, котрими розпочинали 
свою промову численні оратори зі сце-
ни Майдану. 
Учень. Дивлюсь новини й сльози вити-
раю,… 
Викладач. Минуло чотири роки від 
початку протестів і вже, мабуть, ні в 
кого немає сумнівів, що ці герої — Не-
бесна Сотня. Ті, хто віддали життя за 
кожного з нас. Із цими смертями «Слава 
Україні! Героям слава!» перестало бути 
просто вітанням. Тепер це віддання ша-
ни найкращим, котрі в найважливіший 
момент не злякалися і пожертвували 
собою заради кращого життя усіх у цій 
країні, а також свідчення справжнього 
подвигу. 
Учень. Революція добре показала нам, 
хто є хто. Друг спізнався в біді. І часто 
цими друзями, братами по боротьбі 
стали ті, від кого ми цього не очікували. 
Ті ж, хто, здавалося, однозначно мав би 
стояти поруч на барикадах, виявилися 
раптом чужими. Ця ідентифікація стала 
дуже важливою для подальшого життя. 
Учень. Згадаймо тих, хто були майже 
ровесниками і нашими земляками. Хто, 
не зважаючи на молоді роки, пішов у 
бій із несправедливістю — і все заради 
України. 
Викладач. Вшануймо їх хвилиною мо-
вчання. 
Учень.... .І мовчки сотня не покорених 
героїв… 
Викладач. Коли зі сцени повідомили, 
що в одного загиблого четверо дітей, у 
другого — єдина трирічна донечка за-
лишилася круглою сиротою, бо мати 
померла ще раніше, а третій ще взагалі 
не встиг пожити — йому було лише 19 
років, — Майдан заплакав так по-
дитячому пронизливо, так, ніби він теж 
став цією сиротою, що плаче за втраче-
ними батьками. Навіщо вони йшли впе-
ред? Їм так багато було чого втрачати!  
«Мамо, не плач, я повернусь вес-
ною» (відео) 
Викладач. Ці люди — справжні герої. 
Вони загинули як герої і проводжають 
їх як героїв. У кожному районі, місті та 
селі зупиняються процесії, що везуть 
домовини з тілами загиблих, і місцеві 
люди навіть серед пізньої ночі, зі свіч-
ками в руках, в дощ і холод, зі слізьми 
на очах віддають останню шану героям. 
Але герої не вмирають! Вони завше 
будуть в наших серцях! 
Викладач.  Не обійшла біда і наш край 

– Іршавщину. 26 вересня під час 
оборони Донецького аеропорту 
загинув 43-річний солдат 128-й 
гірничо-піхотної бригади, корек-
тувальник артилерії Юрій Соко-
лачко. БТР українців потрапив 
під танковий обстріл. На жаль, 
один постріл виявився влучним і 
весь екіпаж бойової машини за-
гинув. Юрій Соколачко був приз-
ваний до лав збройних сил в ході 
другої хвилі мобілізації. Родом 
хлопець із села Лоза.    
Учень. Пробачте, мамо, я не 
прийду на вечерю,… 
Учень.  21 січня стало відомо, 
що на Сході в зоні АТО трагічно 
загинув ще один закарпатець. 
Вбитий терористами наш земляк 
Данільченко О.О. 1960 року на-
родження проживав в с. Ільниця 
Іршавського району. Доброво-
лець — у військкомат з'явився 
самостійно, після чого був зара-
хований до військової частини 
А2890 і 21 серпня відправився на 
фронт. Служив у Дніпропетров-
ській 93-ій механізованій брига-
ді.  Пішов на фронт, маючи в 
серці лиш одну мету — захисти-
ти свою сім’ю, свою землю та 
свій народ від агресора. 
Пісня «Небесня сотня білих 
журалів» (Павла Дворського) 
Учень. Доброволець батальйону 
"Айдар" Юрій Король 1978 р. н. з 
с. Заріччя. Зник безвісті 5 верес-
ня 2014 року, коли російські ди-
версанти здійснили атаку із засі-
дки на бійців другої роти баталь-
йону біля міста Щастя під Луган-
ськом, поблизу села Весела Гора. 
До колони вийшли люди з украї-
нськими прапорами, і коли ма-
шини зупинилися, відкрили во-
гонь із засідки з кулеметів. Потім 
добивали поранених пострі-
лам. Вдома в нього залишилися 
три доньки – старшій 14 років, а 
двом близняткам по 9 років. Піс-
ля ідентифікації за експертизою 
ДНК 12 лютого 2015 року пере-
похований   у рідному селі. 
Відеосюжет «Небесну Сотню, 
Господи, прийми…» 
Викладач. Дякуємо Героям Не-
бесної сотні ВСІМ, ВСІМ, ВСІМ!  
За те, що не пошкодували життя 
заради нас з вами! Заради нашого 
майбутнього!  Спасибі всім, хто 
відстояв майдан, за яскравий 
приклад мужності, сили духу, 
чесності і патріотизму!  
Відеоролик «Герої не вмира-
ють». 

Біров Оксана Іванівна,  

класний керівник групи ЕГЗРК-12 



Стр. 6 
Методичний вісник          

                 Робота психолога 

Інструкція. Піддослідному необхідно дати відповідь на всі твердження, які міс-
тить опитувальник. Якщо вони  відповідають вашому уявленню про себе, напи-
шіть „Так”, у протилежному випадку – „Ні”. Якщо ж вам важко дати певну відпо-
відь, напишіть „Не знаю”. Працювати бажано швидко, не пропускати запитань, 
ніяких додаткових записів не робити. 
1. Часто я працюю з великим напруженням. 
2. Вночі мені важко заснути. 
3. Для мене приємні несподівані зміни у звичайні обстановці. 
4. Мені часто сняться страшні сни. 
5. Мені важко зосередитись на якомусь завданні чи роботі. 
6. У мене дуже неспокійний і переривчастий сон. 
7. Я хотів би бути таким щасливим, як, на мій погляд, щасливі інші. 
8. Безперечно, мені не вистачає впевненості в собі. 
9. Моє здоров’я  дуже турбує мене. 
10. Часом я відчуваю себе нікому не потрібним. 
11. Я часто плачу, у мене „очі на мокрому місці”. 
12. Я помічаю, що мої руки починають труситися, коли я намагаюся зробити  щось 
важке чи небезпечне. 

13. Часом, коли я збентежений, у мене з’являється сильна пітливість і це дуже бентежить мене. 
14. Я часто ловлю себе на думці, що мене щось тривожить. 
15. Не рідко я думаю про такі речі, про які б не хотілося говорити. 
16. Навіть у холодні дні я легко пітнію. 
17. У мене бувають періоди такого занепокоєння, що я не можу всидіти на місті. 
18. Життя для мене майже завжди пов’язане з незвичайною напруженістю. 
19. Я чутливіший, ніж більшість людей. 
20. Я легко бентежусь. 
21. Моє місце серед оточуючих дуже мене турбує. 
22. Мені дуже важко зосередитись на чомусь. 
23. Майже весь час я відчуваю тривогу через когось або через щось. 
24. Часто я стаю надто збудженим і мені важко заснути. 
25. Мені доводилось відчувати страх навіть тоді, коли я точно знав, що мені нічого не загрожує. 
26. Я схильний сприймати усе дуже серйозно. 
27. Мені часто здається, що переді мною нагромаджені такі труднощі, які я не здолаю. 
28. Я майже завжди відчуваю невпевненість у своїх силах. 
29. Мене дуже тривожать можливі невдачі. 
30. Очікування завжди нервує мене. 
31. Часом мені здається, що я ні на що не здатний. 
32. Бувають періоди, коли через тривогу я не міг заснути. 
33. Інколи я засмучуюсь через дрібниці. 
34. Я легко збудлива людина. 
35. Я часто боюся, що ось-ось почервонію. 
36. У мене не вистачає духу пережити всі майбутні труднощі. 
37. Часом мені здається, що моя нервова система розхитана, і я ось-ось втрачу розум. 
38. Найчастіше за все мої руки і ноги досить теплі. 
39. У мене рівний і добрий настрій. 
40. Я майже завжди відчуваю себе зовсім щасливим. 
41. Коли потрібно на щось довго чекати, я можу бути спокійним. 
42. У мене рідко бувають головні болі через пережиті хвилювання або неприємності. 
43. У мене не буває посиленого серцебиття під час очікування на щось нове. 
44. Мої нерви розхитані не більше, ніж в інших людей. 
45. Я впевнений у собі. 
46. Порівняно з іншими людьми я вважаю себе сміливим. 
47. Я сором’язливий не більш, ніж інші. 
48. Часто я спокійний і вивести мене з рівноваги нелегко.  
49. Практично я ніколи не червонію. 
50. Я можу спокійно спати після будь-яких неприємностей. 
 
Обробка результатів. У запитаннях 1 – 37  підраховується кількість відповідей „Так”, у запитаннях 38 – 50 – кіль-
кість відповідей „Ні”. Відповіді „Не знаю” підраховуються в усіх твердженнях і кількість їх ділиться на 2. Рівень 
тривожності визначається сумою цих трьох показників. 
 
 
 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ (шкала Тейлора, адаптація М.М. Пейсахова, 1997) 

 

  До 15 балів – низький рівень; 
 16 – 20 – нижче середнього; 
 21 – 23 – середній; 

  
24 – 27 – вище середнього; 
28 – 50 – високий. 

Дорчинець Віта Петрівна, 
практичний психолог 
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Випуск 9 Сходинки до успіху 

Педагогічний такт і авторитет викладача 
 Педагогічний такт – найхарактерніша професійна особливість ви-
кладача. В будь-якій професії є щось особливе, що відрізняє її від інших 
професій. виявлятись це зможе і в звичках людини, і в його мові, зовніш-
ньому вигляді. Особливість професії педагога, перш за все, виявляється в 
його педагогічному такті.  Саме слово «такт» (від латинського tactus) – це 
форма людських взаємовідносин. Такт – необхідна умова успішного спіл-
кування між людьми. Тактовна людина намагається вести себе в колективі 
так, щоб ні своїм зовнішнім виглядом, ні необережним словом не зіпсувати 
настрій навколишнім.  Зараз багато говорять про педагогічну майстерність, 
основою якої, по-перше, є кругозір викладача, його ідейні переконання. 
По-друге, педагогічна майстерність передбачає досконале володіння пред-

мета навчання, знання фактичного матеріалу. По-третє, необхідно володіти методикою навчання 
і виховання. Педагогічний такт можна рахувати як четвертою особливістю педагогічної майсте-
рності.  
 Педагогічний такт необхідний і в навчанні і у вихованні. Але у вихованні його роль особ-
лива. У безтактного викладача учні ще зуміють чогось навчитись, але у вихованні такий педагог 
нічого не досягне. Моральні переконання, інтереси, смаки не можна формувати насильно. Для 
цього необхідно, щоб учні любили похвали свого наставника. Тактовну людину характеризують 
такі риси характеру, як ввічливість, привітність, кмітливість, повага до чужої думки, врівнова-
женість, почуття гумору. Такі риси особливості повинні бути і у тактовного педагога.  До учнів 
необхідно відноситись так ввічливо і з повагою, як і до дорослої людини, тальки ще більш уваж-
ніше і обережніше.  Педагогічний такт – це професійна якість викладача. Педагогічний такт в 
широкому розумінні – це професійна якість викладача, за допомогою якої він в кожному конк-
ретному випадку застосовує до учнів найбільш ефективний спосіб виховного впливу. Кожен пе-
дагогічний спосіб, кожне зауваження, яке дає педагог учням, повинні піднімати  його авторитет. 
Педагог, який володіє педагогічним тактом, стриманий, але вимогливий викладач, який не буде 
закривати очі не недопустимі вчинки учнів, не боїться зробити кожному з них зауваження, але 
робить це вміло, в формі, яка не принижує ні особу учня, ні особу викладача.  Тактовний педа-
гог володіє великим і активним запасом різноманітних способів впливу на учнів. Це і сила волі, 
стриманість, уважність, послідовність, кмітливість, гумор і іронія, усмішка, погляд, десятки від-
тінків голосу. Викладачі, які із широкого діапазону способів впливу користуються лише незнач-
ними, втрачають багато можливостей встановити контакт із учнями.  Тактовному педагогу не 
потрібно весь час слідкувати за учнями. Його відношення з ними побудовані на взаємній довірі і 
взаємній повазі. Все в поведінці тактовного викладача є природнім. Тактовна поведінка з учня-
ми стала його звичкою, невід’ємною рисою його характеру.  
 Оволодіти педагогічним тактом, не маючи педагогічної майстерності, неможливо. Педа-
гогічний такт не засвоюється шляхом заучування, запам’ятовування чи тренування. Він є нас-
лідком творчості викладача, показником гнучкості його розуму. Педагогічний такт не буває сте-
реотипним.  У різних педагогів він може мати різні 
форми. Це залежить від вікових особливостей викла-
дача, особливостей його темпераменту, характеру і 
т.д. Безтактний викладач, замість того щоб зосереджу-
вати увагу учнів, починає акцентувати увагу на кожно-
му випадку неуважності. Отже, педагогічний такт – це 
спеціальні педагогічні вміння, за допомогою яких ви-
кладач в кожному конкретному випадку застосовує до 
учнів найбільш ефективні засоби виховання.   
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 Слово про колегу 

 23 лютого 2018 року святкував свій День наро-
дження   викладач фізичного виховання Біров Іван Іва-
нович.   
 Бажаємо Вам непохитного здоров’я, сто років 
життя, акцій пачку, нову тачку, удачку, дачку і грошей 
в придачку! 
 

 Щиро вітаємо викладача фізики Ісак Марію Юріїв-
ну  з Днем народження. 
 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!  

      25 лютого святкувала свій День народження Білак  
Йоганна Василівна 

  Вітаємо з днем народження! Бажаємо віч-
ної весни в душі, співу птахів, яскравого сонця, жіночого 
щастя, квітів і посмішок. Нехай у вашому домі завжди 
панує мир, любов, тепло, радість, благополуччя і добро.  

  

 
 Також хочеться привітати Мельник Ольгу Іванівну — коменданта 
гуртожитку та Зейкан Ольгу Василівну — чергову гуртожитку  з днем на-
родженням та побажати, щоб на Вашому життєвому шляху не з'являлись 
труднощі і негаразди. Нехай Ваша доля буде довгою та щасливою, і Вас 
завжди оточує сімейний затишок та гармонія з навколишнім світом. 



                 Стр. 9 
Методичний вісник          

 Бібліотека інформує 

Наш   скарб -  рідна   мова 
Мета:  розвивати  пізнавальний  інтерес  до  вивчення  рідної української мови;  зміцнювати  патріотичні  почуття  
учнів;  спрямовувати  їхній  духовний  розвиток. 
Ведучий.  Добрий  день,  шановні  друзі!  Сьогоднішня  зустріч  присвячена  Міжнародному  дню  рідної  мови.  Мова 
-  найбільший  духовний  скарб, у  якому  народ  проявляється  творцем,  передає  нащадкам  свій  досвід  і  муд-
рість,  перемоги  і  славу,  культуру  і  традиції,  думи  і  сподівання. 
Ведуча.  Рідна  мова – порятунок  від  безпам’ятства.  Вона  потрібна  всім  і  в  усі  часи,  для  усвідомлення  власної  
гідності. Чистота  мови  і  культура  мовлення -  запорука  духовного  здоров’я  нації.  Втрата  народом  мови -  це  
трагедія  всіх  трагедій,  адже  тоді  втрачається  весь  попередній  досвід,  зафіксований  у  ній. 
Учень.                 Над  всі  багатства  і  припливи  мод… 
Бібліотекар.   Здійснимо  невеликий  екскурс  в  історію  названого  свята… 
Ведучий.  Учені  довели, що  вік  нашої  мови   7000  років.  270  років  поспіль  українську  мову  намагалися  зни-
щити. 
Учениця.   1720 р. -  указ  Петра І про  заборону  книговидання  українською  мовою. 
               1769 р. -  видано   розпорядження   російської  церкви  про  вилучення  в  населення  України  українських  
букварів  та  книжок. 
               1775 р. -  зруйновано  Запорізьку  Січ  та  закрито  українські  школи  при  полкових  козацьких  канцелярі-
ях. 
         1862 р. -  закрито  українські  недільні  школи. 
         1863 р. -  указ  російського  міністра  Валуєва  про  заборону  видання  книжок   українською  мовою. 
         1876 р.  -  указ   російського  царя  Олександра ІІ про  заборону  друкування  нот  українських  пісень. 
         1884 р.  -  закрито  всі  українські  театри. 
         1908 р.  -  вся  культурна  освітня  діяльність  в  Україні  визнана  царським  урядом  Росії  шкідливою. 
          1914 р.  -   російський  цар  Микола  ІІ  ліквідує  українську  пресу. 
           1938 р. -  сталінський  указ  про  обов’язкове  вивчення  російської  мови. 
           1983 р. -  видано  постанову,  яка  закріплювала  в  Україні  російську  мову  як  загальнодержавну. 
           1991 р. -  нарешті,  ухвалено  державну  програму  реалізації  української  мови  та  мов  національних  мен-
шин  до  2000  року. 
Ведуча.  Мова -  це  великий  божий  дар  для  людини.  У  кожного  народу -  вона  своя.  А  поміж  них – ніби  запаш-
на  квітка  в  чудовому  букеті  українська  мова.  Ми  маємо  всі  підстави  пишатися  нею.  Батьківщина  наша  не-
одноразово  переживала  дні  сили  і  слави,  мала  справді  легендарних  героїв,  мужньо  переносила  найважчі  
випробування, коли  гинули  не  сотні  й  тисячі,  а  мільйони  її  дочок  і  синів... 
Учень.                Мова -  це  історія  народу… 
Ведучий.  Кожен  народ, який  дбає  про  своє  сьогоднішнє  і  майбутнє, знає,  до  чого  призводить  руйнування  чи  
зрікання  рідної  мови.  Це  деградація, виродження,  занепад. Тому  люди  завжди  берегли  свою  живильну  силу,  
криницю -  Мову,  з  якої  черпали  силу  для  духовного   здоров’я  і  наснаги. 
       Виходить   Мова. 
Ведучий.  Хто  ти,  чарівна  незнайомко? 
Мова.  Я – мова  українська, що  народилася  з  гомону  полів,  лісів,  морів  та  отчої  землі, мережана  сходом  і  
заходом  сонця,  гаптована  сяйвом  місяця,  зірок  і  переткана  калиною, барвінком  та  вишневим  цвітом, кожна  
струна  моя  вимочена  в  Дунаї,  криницях  і  струмках  людської  звитяги.  Я  із  весен  та  морозу,  так  часто  палена  
спекою,  бита  градом  і  дощем,  але  завжди  повна  осіннього  достигання. 
                         Я  рідна  мова!  України  слава!..                      
Ведуча. Рідна  мова – це  безкінечний  лан,  на  якому  вічно  квітують  найкращі  квіти -  слова.  „ Чистіша  від  сльо-
зи  хай  буде  мова”, - заповідав  нам  видатний  поет  українського  народу  і  знавець  рідного  слова  Максим  Риль-
ський. 
Учениця.            Але  ж  у   нас   прекрасна  рідна  мова… 
                     Відео презентація „ Мова – безцінний  скарб”. 
 Ведучий.  Для  кожного  з  нас  мова  дає:  з  народження -  спілкування  з  родиною, далі -  зв’язок  зі  світом,  а  ще -  
це  потужне  джерело  інформації.  Здолавши  тернистий  шлях  утисків і  заборон,  українська  мова  відродилася,  
утвердилася  в  усіх  сферах  суспільства,  здобувши  статус  державної. 
Учень.                Мова -  то  чиста  криниця,.. 
Бібліотекар.  „ Рідна  мова,  рідна  Земля – це  найбільше і  найдорожче  добро  в  кожного  народу,  ота  жива  схо-
динка  людського  духу,  його  багата  скарбниця, в  яку  народ  складає  і  своє  давнє  життя,  розум, досвід, почуття”, 
- так  писав  відомий  український  письменник  Панас  Мирний.  Хто  не  любить  своєї  рідної  мови, солодких  свя-
тих  звуків  свого  дитинства, не  заслуговує  на  ім’я  людини. Звертаюсь  до  вас, учні: любіть, вивчайте, збагачуйте  
нашу  мову! 
                                
Звучить аудіо запис  пісні „ Духовний  
храм” 



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» 


