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Дорогі друзі!

У вас в руках -  черговий випуск інформаційно-методичного вісника 
«Професійно-технічна освіта Київщини» -  своєрідний підсумок 
методичної роботи педагогів Навчально-методичного кабінету 
професійно-технічної освіти у Київській області та закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти регіону за 2017/2018 навчальний рік.

Складові цього збірника -  це кропітка, щоденна праця кожного з вас, 
адже саме ви є зараз дописувачами. І пишите ви не лише інформаційні 
матеріали до збірника, а за великим рахунком -  історію професійно- 
технічної освіти XXI століття. А вже як оцінять її нащадки, то покаже час, 
бо як влучно підмітила Ліна Костенко: «У майбутнього слух
абсолютний»...

Цьогоріч ми акцентували увагу читачів (рубрика «Акцент») на 
проблемах професійно-технічної освіти та пошуку шляхів їх вирішення. Як 
вижити і почати розвиватися закладу ПТО в сьогоднішніх умовах, які 
шляхи є оптимальними для наших реалій, де шукають підтримки сучасні 
заклади і в чому вбачають свої перспективи -  досвідом вирішення цих та 
багатьох інших проблем діляться на сторінках вісника керівники та 
заступники керівників закладів системи професійно-технічної освіти.

Традиційні рубрики «Моніторинг» та «На допомогу» містять 
інформаційно-методичні матеріали методистів НМК ПТО, які стануть в 
нагоді при плануванні роботи на новий 2018/2019 навчальний рік.

Інформація рубрик «Методична знахідка» та «Професійна підготовка» 
-  це практичні знахідки наших колег з організації освітнього процесу на 
уроках та під час позаурочних заходів.

Застосуванню проектних технологій у ЗПО присвячено матеріали 
рубрики «Педагогічна майстерня». Тут зібрано інформацію про реалізацію 
у 2017/2018 навчальному році всіх обласних проектів: «Герої сучасності. 
Київщина», «Трипільська культура -  джерело професійної майстерності», 
«Ровиток стійкого інтересу учнів до майбутньої професії», всеукраїнського 
проекту «Збережемо Землю для майбутніх поколінь» тощо.

Поряд з традиційними рубриками «Увага! Конкурс!», «Творчі 
сходинки виховання», «Слово учням», «Історія одного навчального 
закладу» започатковано нову -  «Педагогічні династії», з матеріалів якої 
можна дізнатися історію династії жителів Сквири -  родини Пасічників, 
четверте покоління якої пов’язує своє життя з освітою.

Укладачі збірника не могли оминути своєю увагою тих, хто навіки 
вписав свої імена на скрижалях історії професійно-технічної освіти 
Київщини, але, на превеликий жаль, зараз переступив поріг вічноості. Так 
з ’явилася рубрика «Пам’ятаємо». Цьогоріч ми згадуємо колишнього
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директора ДНЗ «Київське вище професійне училище харчових технологій 
та ресторанного сервісу» Станіслава Антоновича Соколовського -  людину, 
яка віддала професійно-технічній освіті близько 40 років свого життя, і чиє 
серце зупинилося влітку 2018 року.

Традиційно завершують збірник матеріали рубрики «Наші здобутки». 
Це сворідний життєпис досягнень і звершень наших учнів та педагогів -  
професійних, спортивних, мистецьких.

Тож приємного вам прочитання!

7



Професійно-технічна освіта: сучасність і перспективи

Марина Стасєєва,
директор НМК ПТО у  Київській області

Зміни -  закон життя. 
І ті, хто дивиться тільки в минуле 

чи лише на сьогодення, 
безперечно -  пропустять майбутнє.

Джон Ф. Кеннеді

Бурхливе сьогодення не дозволяє нам хоч на хвилину зупинитися, 
перепочити на лаврах досягнень, помилуватися результатами роботи. 
Стрімкий рух уперед, мобільність, гнучкість, миттєве реагування на 
виклики сучасності -  це ті складові зовнішнього і внутрішнього розвитку, 
без яких сьогоднішній заклад професійно-технічної освіти не зможе 
вижити, не кажучи вже про здатність конкурувати на ринку освітніх 
послуг.

Чим живе сьогодні професійно-технічна освіта України і Київщини 
зокрема? Що нового чекає на нас найближчим часом, а що -  в 
перспективі? Що змінилося у професійній підготовці кваліфікованих 
робітників за останні роки? У діалозі з директором Департаменту 
професійної освіти Міністерства освіти і науки України Миколою 
Кучинським на ці та багато інших запитань шукали відповіді керівники 
закладів професійно-технічної освіти (ЗПО) Київської області, 
представники Навчально-методичного кабінету професійно-технічної 
освіти у Київській області, департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації та соціальні партнери освітніх закладів. Зустріч 
відбулася напередодні нового 2018/2019 навчального року -  23 серпня 
2018 року.

Одним з пріоритетних напрямів розвитку професійної (професійно- 
технічної) освіти сьогодення є впровадження елементів дуального 
навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників. Це практико 
орієнтований процес здобуття особою професійних кваліфікацій, 
побудований на принципах соціального партнерства, коли зв'язок навчання 
і практики досягає найвищого рівня інтеграції.

За даними Міністерства освіти і науки України, у 2017/2018 
навчальному році впровадження елементів дуального навчання 
розпочалося у 49 закладах освіти з 50 професій, а вже у 2018/2019 
навчальному році перелік згаданих закладів має розширитися до 212 за 
більше ніж 500 професіями.
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У Київській області впровадження елементів дуального навчання 
розпочалося у 2017/2018 навчальному році на базі ДПТНЗ 
«Білоцерківський професійний ліцей» за професіями «Електромонтажник 
з освітлення та освітлювальних мереж»; «Електромонтажник силових 
мереж та електроустаткування». У 2018/2019 навчальному році цей процес 
продовжиться у 9 освітніх закладах:

1. ДНЗ «Сквирське вище професійне училище», професія «Кухар, 
офіціант».

2. ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей», професія 
«Електрогазозварник».

3. ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище», професії 
«Кухар», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Машиніст 
крана автомобільного».

4. ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових 
технологій та ресторанного сервісу», професії «Обвалювальник м'яса», 
«Жилувальник м'яса та субпродуктів», «Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів».

5. ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери 
послуг», професії «Кухар», «Швачка».

6. ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича», професія «Токар».

7. ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище 
будівництва та сервісу», професії «Кухар», «Офіціант», «Бармен».

8. ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне училище», професії 
«Швачка», «Кравець».

9. ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної
освіти», професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського
виробництва», «Водій автотранспортних засобів», «Кравець», 
«Вишивальниця».

Робочими групами даних закладів освіти спільно з роботодавцями 
розроблено робочі навчальні плани, які погоджено та затверджено 
відповідно до встановлених термінів. З 01 вересня 2018 року за ними 
розпочато навчання.

І хоч сьогодні мова йде лише про впровадження елементів дуального 
навчання, у найближчій перспективі -  перехід професійної освіти до 
повноцінного дуального навчання. «Дуальне навчання -  це перспектива, 
яка стоїть перед нами усіма. Це шлях реального забезпечення роботодавців 
кваліфікованими працівниками, -  зазначив Микола Сигізмундович. -  А 
нам сьогодні потрібна співпраця з ринком праці, оскільки наш імідж 
формують наші партнери».
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Директор департаменту професійної освіти МОН України зробив 
окремий акцент на підготовці дорослого населення -  вмотивованого 
кваліфікованого робітника: «Людина в Євросоюзі упродовж життя змінює 
7 разів професію, і майбутнє закладів професійної освіти України -  саме у 
підготовці дорослого населення». І якщо сьогодні в аграрному секторі 
маємо проблему пасивності роботодавців у напрямку співпраці з 
закладами професійної освіти, то соціальні партнери будівельного напряму 
(зокрема Будівельна палата України) уже усвідомили необхідність 
підготовки кваліфікованих робітників спільно з ЗПО.

Сьогодні професійно-технічна освіта зіткнулася з низкою об’єктивних 
проблем, вирішення яких залежить від багатьох чинників, зокрема 
подальшого сталого соціально-економічного розвитку держави. Це 
проблеми зменшення учнівського контингенту; конкуренція з боку 
закордонних освітніх закладів; низький рівень заробітної плати 
випускника; низький рівень вмотивованості випускника; виїзд молоді за 
кордон на заробітки тощо.

Не менш важливим напрямом розвитку професійно-технічної освіти є 
державно-приватне партнерство: створення на базах закладів професійно- 
технічної освіти сучасних навчально-практичних центрів (НПЦ). Станом 
на 01 вересня 2018 року в Україні створено 50 навчально-практичних 
центрів за бюджетні кошти («Швачка. Кравець. Закрійник» -  27 одиниць; 
«Монтажник санітарно-технічних систем» -  19 одиниць, «Тракторист- 
машиніст сільськогосподарського виробництва» -  4 одиниці) та 68 центрів 
за кошти приватних соціальних партнерів. Серед останніх найбільшу 
кількість складають НПЦ за будівельним напрямом (51 одиниця). У 2018 
році заплановано відкриття одного НПЦ за професією «Тракторист- 
машиніст сільськогосподарського виробництва», 9 НПЦ за професіями 
«Токар, верстатник широкого профілю, фрезерувальник, шліфувальник, 
свердлувальник», 15 НПЦ за професіями «Електромонтажник з освітлення 
та освітлювальних мереж, електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування, електромонтажник силових мереж та 
електроустаткування», 25 НПЦ за професіями «Електрозварник ручного 
зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних 
машинах, зварник».

Професійно-технічна освіта Київської області має на сьогодні 5 
навчально-практичних центрів: два з них відкриті за рахунок коштів 
державного бюджету (за професією «Швачка. Кравець. Закрійник» на 
базах ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг» та 
ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне училище»), три -  за рахунок коштів 
приватних соціальних партнерів на базі ДПТНЗ «Броварський професійний 
ліцей»: за професіями «Монтажник санітарно-технічних систем і
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устаткування» (соціальний партнер -  швейцарська компанія <^еЬегії»), 
«Монтажник гіпсокартонних конструкцій» (соціальний партнер -  
французько-бельгійська компанія <^ішай>), «Маляр» (соціальний партнер -  
польська лакофарбова компанія «Sniezka»).

У проекті концепції реалізації державної політики у сфері професійної 
освіти «Сучасна професійна освіта», схваленому колегією Міністерства 
освіти і науки України, нова модель управління та фінансування 
професійної освіти передбачає залучення інвестиційних проектів для 
модернізації технічного та технологічного оснащення освітнього процесу. 
За сприяння Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово- 
комунального господарства України у 2017 році проведено конкурс 
проектів для здобуття грантів на розвиток освітнього закладу. Ця практика 
продовжена й у 2018 році і планується реалізуватися і в наступному 2019 
році. Кожен бажаючий освітній заклад може долучитися до цього 
конкурсу, подавши попередньо заявку та власний проект. Із умовами 
участі в конкурсі можна ознайомитися на сайті Міністерства регіонального 
розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України 
^ й т ^ т ^ ю д .  gov.ua).

Розвиваючи тему професійної панелі Всеукраїнської серпневої 
конференції Міністерства освіти і науки України, яка відбулася 21 серпня 
цього року, а саме -  тему центрів професійної досконалості, директор 
департаменту професійної освіти наголосив: «Центр професійної
досконалості -  це не тип освітнього закладу, сюди входять різні типи 
освітніх закладів за різним галузевим спрямуванням». Передбачається, що 
вони стануть платформою для співпраці закладів ПТО, бізнесу та органів 
регіональної влади. У таких центрах, зокрема, підвищуватимуть 
кваліфікацію викладачів та майстрів. Створення такого Центру на базі 
закладу ПТО коштуватиме кілька мільйонів євро. На думку учасників 
діалогу, важливо вже зараз передбачити критерії відбору освітніх закладів, 
які претендуватимуть на відкриття такої структури на їх базі. Головна 
вимога до створення таких центрів та, що регіони мають долучитися до 
співфінансування цих установ.

Результатом співпраці надавачів освітніх послуг та замовників 
робітничих кадрів стало розроблення та впровадження нових державних 
стандартів на модульно-компетентнісній основі. У 2016/2017 навчальному 
році затверджено новий 61 ДС ПТО, у 2017/2018 навчальному році -  
55 ДС ПТО.

Київська область не залишається осторонь від даного процесу. Так, у 
2016/2017 навчальному році робочою групою розроблено проекти 
стандартів з професій 7137 «Електромонтажник з освітлення та 
освітлювальних мереж» та 7241 «Електромонтажник силових мереж та

11



електроустаткування», у 2017/2018 навчальному році -  проект державного 
стандарту з професії 7411 «Виробник м’ясних напівфабрикатів (4 
розряду)».

«Головною відмінністю державного стандарту на компетентнісній 
основі є можливість здобуття окремих компетенцій -  часткових 
кваліфікацій, -  зазначив Микола Кучинський, -  адже сьогодні здобувач 
може бути зацікавлений не лише в отриманні диплома кваліфікованого 
робітника, а й часто у сертифікаті, який підтверджує часткові кваліфікації 
-  ті, які необхідні саме зараз і саме для певного виду робіт».

Одним з найважливіших аспектів поточної реформи профтехосвіти в 
Україні є передача значної частини управлінських функцій на 
регіональний рівень. З цією метою розпочато реалізацію Програми «и- 
LEAD з Європою». Дана програма фінансується Європейським Союзом та 
його країнами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та 
Швецією. Бюджет складає 102 млн. євро.

Програма має дві основні цілі:
1/ посилення спроможності ключових суб’єктів на національному, 

регіональному та місцевому рівнях з метою впровадження реформ 
регіональної політики та децентралізації;

2/ підсилення можливостей об’єднаних територіальних громад для 
надання ними високоякісних послуг громадянам, що, у свою чергу, є 
одним із завдань реформ децентралізації.

Ключовими позиціями даної програми є пошук методик, методологій 
та практик щодо налагодження тісного зв'язку з соціальними партнерами.

Таким чином, викристалізовується наскрізна проблема усієї реформи 
профтехосвіти, а саме: проблема соціального партнерства -  співпраця 
закладів професійно-технічної освіти України та замовників робітничих 
кадрів. А її рішенням повинна стати сучасна професійна освіта, 
побудована на компентнісному підході, мобільна, гнучка, інтегрована в 
ринок праці, така, що забезпечує якісний рівень професійної підготовки, 
різнобічний рівень та соціалізацію особистості, яка усвідомлює себе 
громадянином України, прагне до самовдосконалення і навчання впродовж 
життя, умотивована до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 
громадянської активності.

А на завершення хочеться додати, що такі діалоги, в яких беруть 
участь представники освітніх закладів, органів влади, методичних служб, 
соціальні партнери, є найбільш продуктивними, оскільки дають змогу 
подивитися на одне й те саме явище під різними кутами зору і відшукати 
відповіді на найболючіші проблеми сьогодення.
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Від друзів до друзів

Ірина Сінкевич,
заступник директора 

з навчально-виробничої роботи 
ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»

Влітку 2017 року зроблено перші кроки до налагодження співпраці 
між ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» та Агенцією 
стратегічного розвитку Білої Церкви. А вже сьогодні, у 2018 році, наш 
освітній заклад розглядається як стратегічний партнер Агенції, оскільки 
готує фахівців для пріоритетних галузей Білої Церкви, що відповідає 
розвитку важливого напрямку активізації підприємництва у місті.

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Агенція 
стратегічного розвитку Білої Церкви» (далі -  Агенція) почало свою 
діяльність у вересні 2016 року. Основною метою створення Агенції є 
розробка та впровадження проектів, які пришвидшують соціально- 
економічний розвиток міста.

Основними напрямками роботи є:
• реалізація Стратегії розвитку «Біла Церква -  2025»;
• покращання інвестиційної привабливості та розвиток бізнес-клімату 

в місті;
• залучення інвестицій;
• розвиток міжнародної діяльності;
• налагодження комунікації між громадськістю, владою та бізнесом.
На сьогодні в Агенції працює 13 співробітників. Кожен із працівників

є фахівцем з відповідного напрямку роботи.
За час своєї роботи Агенція провела різні заходи в напрямку освітніх 

проектів для малого та середнього підприємництва (МСП): 7 шкіл МСП 
(одна з яких -  Школа для жінок); 11 тренінгів за такими темами: «Ґранти 
для МСП від ОБСЄ», «Підтримка Бізнес-омбудсмена», «Export Promotion 
Office», «Ощадливе виробництво» та інші. Було створено туристичний 
кластер «Біла Церква туристична», проведено бізнес-форуми: «Річниця 
прийнятої Стратегії -  2025» (квітень 2017), «День підприємця» (вересень 
2016, 2017), «Біла Церква інвестиційна» (грудень 2017) та «Клуб менторів» 
(березень 2018).

Агенція має досвід реалізації освітніх проектів для міської влади 
(проект «Муніципальний університет»), для громадських організацій та
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активістів («Написання проектів. Фонди ЄС», «Написання проектів. 
Громадський бюджет 2018» та інші).

Співпраця Агенції з Білоцерківським професійним ліцеєм 
здійснюється через впровадження інновацій в освітній процес, поширення 
філософії «ощадливого виробництва» в освітньому середовищі та серед 
спеціалістів для підприємств меблевої та інших галузей, впровадження 
елементів дуальної системи навчання, активізацію соціальної та освітньої 
роботи з молоддю.

Інноваційний розвиток закладу освіти стає можливим завдяки тісній 
співпраці закладів професійної освіти (ЗПО), підприємств і держави, 
побудованій на основі моделі «потрійної спіралі». Ця модель описує 
механізм взаємозв’язку ЗПО, бізнесу та держави і характеризує роль 
кожної з інституцій у розвитку інновацій.

Саме тому у 2017/2018 навчальному році адміністрація та 
педагогічний колектив Білоцерківського професійного ліцею обрали 
пріоритетним напрямом у впровадженні інновацій в освітній процес 
використання елементів ощадливого виробництва, що в майбутньому 
дозволить збільшити ефективність освітньої діяльності та виробити шляхи 
трансферу технологій.

З цією метою 04 вересня 
2017 року на базі 
Білоцерківського професійного 
ліцею відбулася зустріч
керівних та наукових
працівників Інституту
професійно-технічної освіти 
Національної академії
педагогічних наук України, Lean 
Institute Ukraine (Лін Інститут 
Україна), Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви, представників 
K. Fund з представниками освітнього закладу. На ній обговорено питання 
про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі освітнього 
закладу за темою «Технологія ощадливого виробництва у професійній 
підготовці кваліфікованих робітників будівельної галузі».

Протягом серпня-вересня 2017 року заступник директора з НВР 
Білоцерківського професійного ліцею Ірина Сінкевич та методист Тетяна 
Бауман проводили навчання робітничих кадрів ТОВ «Юта» (16 осіб) щодо 
впровадження елементів ощадливого виробництва на підприємстві, 
оскільки освітній заклад є членом меблевого кластеру міста.

За сприяння Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви та K. Fund 
майстри виробничого навчання Білоцерківського професійного ліцею
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20 вересня 2017 року пройшли одноденне стажування на підприємстві 
«AGT+» із впровадження елементів ощадливого виробництва.

З метою ознайомлення педагогічних працівників з основними 
принципами ощадливого виробництва було проведено ряд лекційних 
занять та практичних кейсів.

Адміністрація Білоцерківського професійного ліцею взяла участь у 
ряді заходів, організованих Агенцією: стажуванні на підприємствах 
Модерн Експо та Тростянецькій кондитерській фабриці, урочистостях до 
Дня підприємця, форсайтній сесії 
«Дорожня карта професійної освіти -  
2020».

У найближчих планах Агенції -  
допомога у створенні громадської 
організації «Інкубатор молодіжних 
інновацій», яка покликана вирішити 
питання розвитку освітніх,
технологічних та інших проектів та 
залучення фінансування для їх 
реалізації.

Сьогодні педагогічний колектив ліцею свідомо обирає шлях змін, 
розвитку, інновацій. Ми готові до нових звершень, підкорення нових 
висот, нових перемог і з надією та оптимізмом дивимося у майбутнє.
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Соціальне партнерство: 
підвищення якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників

Володимир Стецюк,
заступник директора 

з навчально-виробничої роботи 
ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей»

Професійно-технічна освіта сьогодні стоїть на рубежі болючих, але 
необхідних реформ: визначення реальних потреб ринку праці,
знаходження балансу між інтересами роботодавців та можливостями 
закладів профтехосвіти, модернізація матеріально-технічної бази та 
оновлення змісту освіти, залучення фінансових можливостей державного 
та регіонального бюджету, коштів юридичних і фізичних осіб, інвестицій і

Стратегічні завдання 
модернізації освіти можуть 
бути вирішені тільки в 
процесі постійної взаємодії 
системи освіти з
зацікавленими соціальними 
партнерами. Сучасні освітні 
тенденції свідчать про 
зародження процесу

взаємодії сфери освіти і 
сфери праці. Ми сподіваємося, 

що цей процес буде швидко розвиватися і вдосконалюватися, оскільки 
більшість керівників розуміє: основою успіху закладу професійно-
технічної освіти є зростання управлінської компетенції керівників, 
підготовка, перепідготовка і 
підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів,
впровадження інноваційних 
освітніх технологій, поліпшення 
матеріальної бази. Соціальне 
партнерство не тільки враховує 
інтереси його учасників, а й стає
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вагомим фактором суспільного розвитку, сприяє соціальній, економічній і 
політичній стабільності як в окремому регіоні, так і в країні в цілому.

Відносини учнівсько-педагогічного колективу ДНЗ «Ржищівський 
професійний ліцей» із соціальними партнерами будуються і
підтримуються через проведення різноманітних заходів:

1. Створення системи роботи з проведення ярмарків вакансій у 
взаємодії з центром зайнятості населення.

2. Моніторинг працевлаштування 
випускників, розробка механізму 
відстеження професійних успіхів
випускників за місцем їх 
працевлаштування: професійний,
кар'єрний і особистісний ріст.

3. Підготовка і професійна 
перепідготовка фахівців за заявками 
роботодавців.

4. Організація взаємодії з громадськими організаціями, що сприяють 
розвитку освіти і вихованню учнів.

5. Розвиток системи інформування з питань діяльності ліцею через
ЗМІ.

Наш заклад укладає договори з підприємствами-соціальними 
партнерами:

про безоплатне надання 
ліцею обладнання;
-  про надання баз 
практик на підприємствах 
роботодавців;
-  про цільову підготовку
майстрів виробничого
навчання та викладачів 
спеціальних дисциплін;
-  про залучення

висококваліфікованих

виробничих кадрів підприємств до 
організації освітнього процесу;
-  про підвищення професійної 
майстерності (стажування) на базі 
провідних підприємств;
-  про підготовку кадрів;
-  про розробку нормативно- 
правової бази ресурсного
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супроводу роботодавця у вирішенні 
проблем професійної освіти.

Очікувані результати -  це 
надання роботодавцями місць 
практики, укомплектованим сучасним 
технологічним обладнанням,
підвищення відсотка
працевлаштованих випускників,
збільшення обсягів цільових освітніх 
послуг з підготовки, перепідготовки, 
підвищення кваліфікацій фахівців та робітничих кадрів, розробка цільових 
програм навчання на замовлення підприємства, розробка за участю 
роботодавців переліків компетенцій (кваліфікаційних характеристик) за 
заявленими спеціальностями і професіями, проведення внутрішньої оцінки 
професійних кваліфікацій учнів.

Зупинюся детальніше на питаннях співпраці ліцею з окремими 
підприємствами та установами.

1. Співпраця з НУБіПУ (Національний університет біоресурсів і 
природокористування України).

Ліцей співпрацює з факультетами: механіко-технологічним (за
спеціальностями 

«Транспортні технології» 
та «Агроінженерія»), 
харчових технологій та 
управління якістю
продукції АПК (за 
спеціальністю «Харчові 
технології»), інститутом 
енергетики, автоматики 

та енергозбереження (за 
спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). 
У рамках співпраці проходять екскурсії, наради, семінари, науково- 
практичні конференції, Дні відкритих дверей тощо. Випускники ліцею 
продовжують навчання в
університеті.

2. Фермерське господарство 
«АЛЛАЗАРОВ». Спеціалізації -  
свинарство, птахівництво, 
вирощування сільськогосподарських 
культур (зернові культури (крім 
рису), бобові культури та насіння
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олійних культур), переробка (масло, крупи, борошно), надання 
транспортних послуг. Керівник господарства -  колишній випускник ліцею 
Аллазаров Юрій Єгамович. З підприємством укладено угоду на підготовку 
ліцеєм кваліфікованих працівників за заявкою господарства.

Підприємство має трактори і комбайни фірми «Джон Дір», сушарки, 
металеві ангари, які використовуються для збереження зерна і техніки. На 
частині полів практикують глибоке розпушування. Для цього 
використовується вітчизняний агрегат ГРУ-2,4. З періодизацією раз на 
чотири роки так обробляються всі площі. Така технологія сприяє 
накопиченню вологи, відбувається аерація ґрунту, зривається плужна 
підошва, яка утворюється після попередньої обробки площ технікою. А все 
це разом дає реальний прибуток у 25-30% врожайності з гектара.

Нещодавно придбано багатофункціональну сівалку австрійської 
фірми «Поттінгет». Нею одночасно проводиться дискування, мульчування, 
коткування площ, висів насіння і внесення добрив. Але при цьому керівник 
господарства зробив ще одну власну рацпропозицію, яка розширила 
можливості цього агрегату. За його кресленнями австрійські виробники 
вдосконалили процес висіву насіння. Ефект рацпропозиції Аллазарова 
полягає в тому, що досягається прискорений розвиток сходів, і при 
внесенні гербіцидів не вповільнюється ріст рослин.

До 50-річчя ліцею Юрій Єгамович подарував освітньому закладу 
сучасний трактор і культиватор.

3. Товариство з обмеженою 
відповідальністю Ржищ івський 
завод «Радіатор».

Спеціалізується на
високоякісному обробітку листового 
металу. Виробляє обладнання торгової 
марки «РУЯАМІПА» для України та 
інших країн. Тісна співпраця з 
підприємством дає можливість учням 
ліцею ознайомитися з виробництвом 
кухонних витяжок, варильних 
поверхонь, духових шаф.
Підприємство забезпечило освітній 
заклад комплектом сучасного 
обладнання для лабораторії кухарів.

Власник підприємства, депутат 
Київської обласної ради Руслан 
Кузьменко, бере активну участь у 
реформуванні системи підготовки
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робітничих кадрів області, будучи членом регіональної ради 
стейкхолдерів.

Радник Конфедерації
роботодавців України, директор
Інституту професійних кваліфікацій 
Родіон Колишко спільно з експертом 
ЄФО Х.М. Г алвин Аррібас і командою 
вітчизняних експертів і практиків 
відпрацювали практичні питання
децентралізації управління закладами 
професійно-технічної освіти на 
регіональному рівні за допомогою регіональних рад професійної освіти. 
Останні об'єднують представників влади обласного рівня, роботодавців, 
профспілок та освітніх закладів та уповноважені на вироблення стратегій 
розвитку професійної освіти регіонів, забезпечення регіональних ринків 
праці професійними кадрами.

Незважаючи на широкі можливості в сфері професійної освіти, 
соціальне партнерство і сьогодні реалізується обмежено: в основному 
представлено можливістю проходження виробничої практики учнями в 
різних організаціях та на підприємствах. Ініціатива в розвитку соціальної 
взаємодії між установами професійної освіти і підприємствами належить в 
основному керівництву освітніх установ. Більшість підприємств займають 
утриманську позицію по відношенню до сфери освіти, виступаючи в ролі 
«кадроотримувача», а не замовника робочої сили. А там, де це має місце, 
замовлення на підготовку кадрів носять, як правило, короткостроковий 
характер (під конкретне виробниче замовлення), відсутні довгострокові 
програми кадрового відтворення відповідно до стратегій розвитку 
підприємств.

Сьогодні професійно-технічна освіта має вирішити ряд проблем, які 
накопичувалися десятиліттями. За словами керівника програм співпраці 
Представництва Європейского Союзу в Україні Беренда Де Гроот, 
професійна освіта повинна надавати учням необхідні навички для кращого 
працевлаштування за допомогою практик навчання і технологій, 
зосереджених в так званих «центрах професійного вдосконалення» (centers 
of excellence), які будуть створені за сприяння ЄС та стануть зразком 
освітнього закладу майбутнього.
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Державні стандарти на компетентнісній основі -  запорука 
сталого розвитку професійно-технічної освіти завтраш нього дня 

Ірина Сабліна,
заступник директора 

з навчально-виробничої роботи 
ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 

харчових технологій та ресторанного сервісу»

Професіоналізм -  уміння оцінити міру 
своєї некомпетентності

А. Міхєєв

Необхідність проведення системних реформ професійно-технічної 
освіти як одного з важелів економічного розвитку країни давно назріла, 
оскільки розвиток професійно-технічної освіти тісно пов’язаний з 
суспільно-політичними особливостями розвитку України, а також з 
потребою у кваліфікованих робітничих кадрах.

У ринкових умовах великого значення набуває розвиток системи, яка 
була б спроможною задовольнити інтереси особистості, суспільства, 
виробництва і, власне, системи професійно-технічної освіти. Оволодіння 
професією набувається шляхом систематичного навчання, 
удосконалюється через підвищення кваліфікації та набуття виробничого 
досвіду, визнається через атестацію працівника. Науковці наводять 
переконливі факти: за підрахунками американських учених, кожен 
фахівець щорічно повинен оновлювати 5% теоретичних і 20% практичних 
професійних знань. У США встановлена одиниця виміру старіння знань -  
«період напіврозпаду компетентності», коли в результаті появи нової 
інформації компетентність спеціаліста знижується на 50%. Дослідники 
відзначають, що цей період стрімко скорочується протягом останніх 
десятиліть. Так, у 1940-х роках старіння знань наступало через 12 років, у 
1960-х -  через 8-10 років, а для випускника сучасної професійної освіти -  
через 2-3 роки. Отже, збереження професійної компетентності стає все 
більш складним завданням.

Для викладачів спеціальних дисциплін, майстрів виробничого 
навчання актуальним на сьогодні залишається проходження стажування в 
профільних закладах освіти і на виробництві. Нині кожен педагогічний 
працівник закладу професійно-технічної освіти повинен розуміти, що 
професійна підготовка може вважатися ефективною лише тоді, коли 
результатом її буде професійно мобільний кваліфікований робітник,
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який «не тільки володіє знаннями, професіоналізмом, високими 
моральними якостями, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, 
застосовуючи ці знання, а також беручи на себе відповідальність за цю 
діяльність».

Одним із пріоритетних напрямків реформування профтехосвіти є 
запровадження державних стандартів на компетентнісній основі.

Наш заклад освіти вже багато років готує кваліфікованих робітників з 
професій: 7411 «Обвалювальник м'яса»; 9322 «Обвалювальник м'яса, 
жилувальник м'яса та субпродуктів, виробник м'ясних напівфабрикатів» та 
спеціальності 5.05170109 «Зберігання, консервування та переробка м'яса». 
Розробником проекту ДСПТО 2014 року з професій 7411«Обвалювальник 
м'яса» та 9322 «Жилувальник м'яса та субпродуктів» є робоча група із 
фахівців училища.

В цілому слід зазначити, що в Україні м ’ясопереробна галузь в січні- 
травні 2018 року наростила обсяги випуску м’яса і м’ясопродуктів у 
порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 7,7% (аналітичний відділ 
Асоціації «Свинарі України», довідка ПромПолітІнформ).

За даними об’єднання, за п ’ять місяців поточного року обсяг 
виробництва м ’яса і продукції з нього склав 719,8 тис.тонн, перевищивши 
результати січня-травня 2017 р. на 51,5 тис. тонн.

Як уточнюють в асоціації, найбільшим «двигуном» такого приросту 
стало збільшення виробництва свіжого і охолодженого м ’яса птиці, яке в 
цьому році збільшилося більш ніж на чверть і склало майже 63% 
загального виробництва м ’яса.

Також аналітики відзначають, що результати переробки свинини 
очікувано ослабли, але тільки на 1% за рахунок меншого випуску 
охолодженого м’яса. У той же час виробництво мороженої, а також 
солоної, копченої, сушеної свинини у відсотках практично не змінилося.

То ж можна з впевненістю зазначити, що професія «Виробник м'ясних 
напівфабрикатів» (ДСПТО 7411^А.15.10-2014), за якою ДНЗ «Київське 
обласне ВПУ харчових технологій та ресторанного сервісу» готує 
кваліфікованих робітників разом з базовим підприємством -
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ТОВ ККП «М’ясні делікатеси» на чолі з директором С. Табуром, який 
упродовж довгого часу є нашим найбільшим соціальним партнером - 
роботодавцем і головою державної кваліфікаційної комісії з професій та 
спеціальностей м'ясопереробного напрямку, є дуже важливою і 
актуальною на сучасному ринку праці.

Сергій Табур разом із головним технологом підприємства Юрієм 
Ткачем стали ініціаторами розробки стандарту за професією «Виробник 
м ’ясних напівфабрикатів» 4 розряду, що включає первинну професійну 
підготовку, перепідготовку за професійною кваліфікацією та ґрунтується 
на компетентнісному підході та структурується за модульним принципом. 
До складу робочої групи розробників даного стандарту долучились 
провідні фахівці нашого закладу, а саме: голова циклової комісії, викладач 
вищої категорії, старший викладач Любов Накопюк (педагогічний стаж 
роботи за фахом -  42 роки ) та Олена Куба, викладач вищої категорії, 
викладач-методист (загальний педагогічний стаж роботи -  30 років). 
Охарактеризувати коротко і влучно їх відношення до своєї справи можна 
словами В.Шевельова: «Якщо професія стає способом життя, то 
ремесло перетворюється в мистецтво».

У ході роботи над проектом держстандарту за професійними 
компетенціями робоча група отримала можливість самостійно підходити 
до розробки освітніх планів і програм на місцях згідно з вимогами 
роботодавців, коригувати години окремих тем, чітко прописувати 
управління компетенціями, що розширює повноваження освітніх закладів 
та їх соціальних партнерів-роботодавців. Управління компетенціями 
дозволяє усунути розрив між зростаючими професійними вимогами та 
існуючим рівнем компетентності здобувача освіти (майбутнього 
працівника). Успіх цієї роботи залежить від того, наскільки ретельно 
будуть сформовані індивідуальні плани розвитку кожного майбутнього 
працівника.

Для оцінки компетентності можна використовувати і таку шкалу: 
негативний рівень, рівень розуміння, базовий, сильний і лідерський рівень.

23



Наприклад, така компетенція, як орієнтованість на якість, за цією шкалою 
може оцінюватися в такий спосіб:

• негативний рівень: постійно припускається помилок, затягуються 
терміни, порушуються вимоги щодо якості, не виправляється ситуація;

• рівень розуміння: допускається мінімум помилок і здійснюється 
робота над вдосконаленням якості;

• базовий рівень: всі операції здійснюються без помилок;
• сильний рівень: заздалегідь планується і організовується робочий 

процес таким чином, щоб запобігти можливим помилкам і зривам;
• лідерський рівень: керівництво не тільки відповідає компетенції, а й 

здатне стимулювати розвиток аналогічних навичок і установок у 
підлеглих.

Суть оцінки полягає в наступному: експерти (викладачі, майстри 
виробничого навчання, представники роботодавця, які входять до складу 
кваліфікаційної комісії) оцінюють в балах кожну ключову складову 
компетенції і визначають її фактичний рівень. Якщо рівень компетенції 
негативний, здобувач освіти (працівник) не компетентний. Рівень 
розуміння -  це рівень обмежених компетентностей, які можуть бути 
розвинені в подальшому. Базовий рівень визначає надійність працівника в 
стандартних виробничих ситуаціях. Компетентність сильного рівня 
передбачає надійність і в екстраординарних ситуаціях. Лідерський рівень 
передбачає здатність транслювати і просувати цю компетенцію вглиб 
організації, домагаючись аналогічного розуміння у підлеглих.

Механізм, який погоджує грошову винагороду співробітника з його 
компетенціями, дозволяє найбільш вдало поєднувати зростання 
продуктивності діяльності працівника з оптимальністю мотивації, оскільки 
враховує і особливості даного виду діяльності (через необхідні 
компетенції), і особливості самого працівника (через порівняння його 
здібностей і компетенцій з необхідним рівнем).

Якими ж є переваги державного стандарту на компетентнісній основі 
у порівнянні зі звичайним стандартом?

Аналіз вітчизняних і зарубіжних джерел дозволяє охарактеризувати 
основні ідеї цієї практично орієнтованої освітньої концепції в таких 
положеннях:

- компетентнісний підхід у професійній освіті передбачає 
продуктивну організацію освітнього процесу ЗПТО, за якої суттєво 
посилюється міжпредметно-практичний аспект оволодіння професійною 
діяльністю;

- акценти робляться на набутті необхідних особистісних якостей -  
реалізаційних здатностях особистості;
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- орієнтування освітнього процесу здійснюється не на процеси, а на 
вимірювання освітніх результатів, що відображають не тільки 
економічний, а значно ширший -  соціальний контекст;

- освітні цілі (перелік і зміст того, що має бути конкретно досягнуто й 
виміряно у процесі професійної підготовки) формулюються у формі 
системи компетентностей -  базових (спільних для всіх видів професійної 
та суспільної діяльності) і предметних (що відображають специфіку 
конкретного виду економічної діяльності);

- цілеспрямовано здійснюється добір відповідних педагогічних 
технологій, що гарантують досягнення запланованих цілей та об’єктивне 
оцінювання досягнутого результату;

- визначення навчального часу, необхідного в типових умовах для 
досягнення запланованого освітнього результату;

- розроблення нових державних стандартів професійно-технічної 
освіти, у яких передбачено вираження освітніх завдань професійно- 
технічної школи в термінах компетентностей з перспективою їх трансляції 
в освітні цілі навчальних програм і дисциплін.

Узагальнюючи висвітлені положення, можна зробити висновок, що 
компетентнісний підхід, спрямований на досягнення освітніх результатів, є 
продуктивною, визнаною у світовому просторі освітньою концепцією, а 
31 компетентність -  новою одиницею виміру підготовленості випускника 
закладу професійно-технічної освіти, де увага акцентується на результатах 
навчання, на уміннях і здатностях особистості діяти в різних 
нестандартних ситуаціях, навичках творчо застосовувати набуті 
професійні знання в динамічних умовах сучасного соціуму. З позицій 
компетентнісного підходу основним безпосереднім результатом освітньої 
діяльності закладу професійно-технічної освіти є цілеспрямоване 
формування професійної компетентності майбутнього кваліфікованого 
робітника. Компетентнісний підхід в освіті, на мою думку, має 
реалізовуватися за трьома послідовними, тісно поєднаними ланками:

-розроблення і впровадження у педагогічну практику освітніх 
стандартів (змістовий аспект);

-підготовка фахівців засобами педагогічних технологій, що 
гарантують досягнення освітніх результатів (технологічний аспект);

-організація валідного, об’єктивного і надійного контролю якості 
підготовки кваліфікованих робітників (діагностичний аспект).

Участь і здобутки учнів нашого закладу освіти у міжнародних 
фахових конкурсах, а саме: III місце з професії «Пекар» (квітень 2016 року, 
Каунаський навчальний центр харчової промисловості та торгівлі, 
Литовська Республіка) та III місце з професії «Обвалювальник м'яса» (2017 
рік, Утенський регіональний центр професійного навчання, Литовська
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Республіка) дали можливість відчути і побачити зсередини розгорнуту 
картину передового європейського досвіду, впровадження за кордоном 
державних стандартів на компетентнісній основі.

т  і  -ІртКЛЮ І Ш Ч О М і,ч
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Сучасні вектори професійної освіти Київщини: 
міжнародний досвід і співробітництво

Віта Сушко,
в.о. директора

ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 
харчових технологій та ресторанного сервісу»

В умовах реформування та модернізації галузі освіти в Україні, 
європейської інтеграції у сфері професійної освіти і навчання, високої 
динаміки ринкових процесів та їх непередбачуваності, стрімкого 
оцифрування та автоматизації процесів виробництва виникла гостра 
необхідність посилення європейського співробітництва в галузі 
професійної освіти й навчання.

Успіх стратегії конкурентоспроможного високоефективного 
підприємства залежить від того, якими навиками володіють його 
працівники. Тому сучасній молоді потрібна «правильна» кваліфікація, щоб 
знайти перспективну та високооплачувану роботу.

Сучасне виробництво розвивається в напрямку спеціалізації і 
професіоналізму, що вимагає наявності висококваліфікованих спеціалістів 
і підвищення кваліфікації носіїв традиційних професій (в тому числі й 
фахівців громадського харчування та сфери послуг).

Варто зауважити, що український термін «професійно-технічна 
освіта» в сучасних умовах не має відповідника у європейській 
термінологічній базі. У європейських словниках і довідниках, в офіційних 
документах ця ланка називається «професійна освіта і підготовка» 
(vocational education and training) -  VET. Провідною установою, яка 
підтримує розвиток європейської політики у сфері професійної освіти і 
навчання, є Європейський центр розвитку професійної освіти (European 
Centre fo r  the Development o f  Vocational Training) -  CEDEFOP, який сприяє 
підвищенню продуктивності й поліпшенню добробуту працівників.

Програми та проекти європейських інституцій націлені на допомогу 
країнам Європейського Союзу та його партнерам в освіті дорослих, 
оновленні освітніх програм, розширенні можливостей працівників 
підприємств шляхом навчання на виробництві, в аналізі вакансій та потреб 
ринку праці, ознайомленні із Європейською системою кваліфікацій 
(European Qualifications Framework) -  EQF.

Професійною (професійно-технічною) освітою в Україні є комплекс 
педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на 
забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками
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певної професії, розвиток їхньої компетентності та професіоналізму, 
виховання загальної та фахової культури, який є невід’ємною складовою 
системи освіти взагалі.

Дослідження у зіставленні вакантних кадрових пропозицій з 
потребами України, запровадження на державному рівні європейських 
стандартів, програм та проектів сприятимуть розумному й стійкому 
економічному зростанню нашої країни. Разом з тим, участь закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти у міжнародних програмах, 
проектах та конкурсах професійної майстерності й запозичення досвіду 
наших зарубіжних колег відкриють широкий горизонт можливостей.

Заклади освіти, в свою чергу, прокладають власний шлях у майбутнє: 
застосовують передові інтерактивні методи сучасного освітнього процесу, 
налагоджують співпрацю з провідними зарубіжними закладами освіти, 
беруть участь у спільних міжнародних проектах. Саме участь у 
міжнародних конкурсах професійної майстерності учнів українських 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти відкриває шлях до 
осучаснення освіти, її гнучкості та якості, адже лише в ефективному 
конкурентному середовищі народжується якість.

Слід зауважити, що впровадження європейського виміру у професійну 
освіту може дати певні позитивні результати лише за умови, що вона стане 
частиною послідовної стратегії освіти упродовж життя.

Згідно з програмою «Освіта і професійне навчання 2020» Лісабонської 
Стратегії (2000) українські заклади професійної (професійно-технічної) 
освіти мають надавати якісні базові вміння, які надалі формуватимуться в 
рамках неперервного навчання.

Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти України відіграють важливу роль у здійсненні реформ та є 
ключовими учасниками забезпечення якості освіти до відповідних вимог 
сьогодення. Очевидною позитивною тенденцією останніх років в Україні є 
оволодіння працівниками робітничих професій багатьох навичок, поміж 
ними й комбінації навичок і компетенцій у багатьох секторах.

Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та 
ресторанного сервісу здійснює підготовку кваліфікованих робітників за 
напрямами громадського харчування, сфери послуг та автомобільного 
транспорту.

Сьогодні одним із стратегічних напрямів розвитку та створення 
позитивного іміджу нашого закладу освіти є міжнародне співробітництво, 
спрямоване на інтеграцію до європейського освітнього простору.

Лише за останні роки було укладено угоди з провідними закладами 
освіти інших країн: Мінським державним механіко-технологічним
професійно-технічним коледжем (Білорусія), Утенським регіональним
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центром професійного навчання (Литва), Каунаським центром харчової 
промисловості і торгівлі (Литва), Вільнюською школою автомеханіків і 
бізнесу (Литва). Досягнуто домовленостей про співпрацю з Алитуським 
центром професійної підготовки (Литва).

Відповідно до угод передбачається вивчення передового досвіду 
зарубіжних колег із модернізації освітнього процесу, професійної 
підготовки учнів, участь у програмах обміну досвідом, проектах, 
конференціях, семінарах, конкурсах професійної майстерності, стажуванні 
та адаптації учнів училища до європейських освітніх стандартів і вимог, 
підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, викладачів.

З метою запозичення 
зарубіжного досвіду
навчання учнів у червні 
2017 року відбулася зустріч 
з представниками
Утенського регіонального 
центру професійного
навчання Литовської
Республіки, який здійснює 
підготовку робітників для галузі громадського харчування, та 
педагогічним колективом нашого закладу освіти. У ході круглого столу 
було висвітлено та розглянуто актуальні питання, які стосувалися 
особливостей виробничого процесу, співпраці з роботодавцями, організації 
та проведенні спільних заходів у рамках міжнародних проектів та угод.

Зарубіжні колеги поділилися своїм практичним досвідом створення 
електронних підручників з використанням програми «iBooks Author», 
обгрунтували основні переваги і функціональні можливості, технічні 
аспекти підключення та використання системи в освітньому процесі. Було

відзначено, що
електронний 

підручник дає
можливість швидко 
та точно знаходити 

потрібну 
інформацію з будь- 
якого відповідного 

запиту, а
інтерактивна система самоперевірки -  можливість учневі в зручній формі 
оцінити рівень своїх знань. Оновлення електронних підручників через
Інтернет займає кілька хвилин, а доступ до платформи може здійснюватися
з будь-якого мобільного телефону, планшета, комп'ютера тощо. Відбулася
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презентація розроблених електронних інтерактивних підручників з 
напряму «Громадське харчування».

Упродовж 2016 -  2018 років було проведено ряд зустрічей та 
безпосередня участь учнів нашого училища у Міжнародних конкурсах 
професійної майстерності «Geriausias maisto pramones darbuotojas» 
(Кращий працівник харчової промисловості) у місті Каунас (2016р.), 
м. Утена (2017р.) Литовської Республіки. У конкурсах брали участь 
представники наступних країн: Литви, Латвії, Естонії, Данії, Білорусії та 
України. Наші учні -  Москаленко Ігор, Тужицький Микола -  гідно 
представили Україну та отримали призові місця.
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Представники Утенського регіонального центру професійного 
навчання (Литва) планують відвідати наше училище та провести низку 
майстер-класів з теоретичного та виробничого навчання для учнів закладу.

Сьогодні ми розглядаємо пропозиції щодо проходження виробничої 
практики кращими учнями училища на базі виробничих потужностей 
підприємств інших країн (Польщі, Чехії). Планується продовжувати 
співпрацю згідно з договорами та угодами упродовж наступних п’яти 
років.

Спільні заходи із зарубіжними колегами забезпечують учням і 
педагогічним працівникам доступ до передових досягнень європейського 
співробітництва, дозволяють обмінюватися і збагачуватися незрівнянним 
досвідом, який неодмінно допоможе нам у підвищенні якості підготовки 
майбутніх конкурентоспроможних працівників та опануванні учнями 
нашого училища майбутніми професіями на вищому рівні.

За сприяння адміністрації ДНЗ «Київське обласне вище професійне 
училище харчових технологій та ресторанного сервісу» з 26 по 29 березня 
2018 року тривала робоча поїздка делегації педагогічних працівників 
закладів професійно-технічної освіти Київщини до Литовської Республіки. 
Вона була присвячена участі профтехосвітян регіону у Міжнародному 
семінарі «Міжнародне співробітництво та обмін досвідом підготовки 
кваліфікованих спеціалістів», взаємообміну досвідом з організації 
навчально-виробничого процесу у закладах професійно-технічної освіти 
України та Литовської Республіки.

Міжнародний семінар відбувався упродовж трьох днів. Перша його 
частина проходила у Міністерстві освіти і науки Литовської Республіки. 
До обговорення нагальних питань сьогодення розвитку професійно- 
технічної освіти були залучені радник міністра з професійно-технічної 
освіти Маріос Облачийскас, директор Департаменту навчання упродовж 
життя Міністерства освіти і науки Литовської Республіки Саулюс Зибертас 
та радник міністра з вищої освіти. Представники Міністерства наголосили 
на тому, що сьогоднішня профтехосвіта Литовської Республіки стоїть на 
рубежі кардинальних змін і реформ; як і в Україні, в Литві залишається 
актуальним питання пошуку механізмів взаємовпливу і взаємодії закладів 
професійної освіти і замовників кадрів -  виробників; досить гостро 
постало питання контингенту закладів освіти, оскільки демографічна 
ситуація в країні погіршилася. У той же час закордонні колеги поділилися 
позитивним досвідом залучення фінансових надходжень з ЄС шляхом 
участі у Міжнародних проектах з метою поліпшення та зміцнення 
матеріально-технічної, навчально-методичної, інформаційно-
комунікаційної баз освітніх закладів. Цього ж дня делегація відвідала Сейм 
Литовської Республіки, ознайомилася з його роботою. Депутати Сейму
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гостинно провели екскурсію, ознайомили гостей зі славними і трагічними 
сторінками історії держави. Українські профтехосвітяни мали чудову 
нагоду поспілкуватися за круглим столом з литовським політиком, 
депутатом Андрюсом Кубілюсом, котрий свого часу двічі перебував на 
посаді прем’єр-міністра, та народним депутатом Едмундасом Пупінісом.

■і

Друга частина семінару відбулася у форматі обміну досвідом на базах 
професійно-технічних закладів міст Утени, Вільнюса, Каунаса та Аланти. 
Делегація Київщини відвідала Навчальний центр технологій та бізнесу 
Аланти (Public Institution Alanta School оf Technology And Business), 
Навчальний регіональний багатопрофільний центр міста Утени (Utenos 
Regioninis Profesinio Mokymo Centras), Навчальний центр будівельників у 
Вільнюсі (Vilniaus Statybininkq Rengimo Centras), Навчальний центр 
автомеханіків у Вільнюсі (Vilniaus Automechanikos Ir Versio Mokykla), 
Навчальний центр харчової промисловості і торгівлі в Каунасі (Kaunas 
Food Industry And Trade Training Center) та Навчальний центр 
інформаційних технологій в Каунасі (Kaunas Center IT).

У червні 2018 року литовська делегація профтехосвітян у складі 
представників Асоціації професійно-технічних навчальних закладів 
відвідала Київщину і мала змогу познайомитися з системою організації 
професійно-технічної освіти України, зокрема Київської області.
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Таким чином, підводячи підсумки, варто зазначити, що 
пріоритетними напрямами розвитку професійної (професійно-технічної) 
освіти Київщини відповідно до європейських стандартів, можна вважати:

- підвищення якості професійної освіти;
- розвиток професійних навичок і кваліфікацій;
- формування підприємливості;
- навчання впродовж життя;
- запровадження дуальної освіти;
- підвищення матеріально-технічної бази закладів освіти;
- використання якісних витратних матеріалів;
- забезпечення комп’ютерною технікою та сучасним обладнанням;
- участь учнів та викладачів закладів професійної (професійно- 

технічної) освіти у міжнародних проектах, програмах, конкурсах 
професійної майстерності.

Міжнародна співпраця, обмін передовим зарубіжним досвідом дає 
можливість рухатися вперед, шукати нові, цікаві ідеї. За висловлюваннями 
видатних людей: «Минуле і теперішнє -  наші засоби, лиш майбутнє -  
наша ціль» /Паскаль/, а «Будь-яка зміна прокладає шлях іншим змінам» 
/Макіавеллі/.
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Перші ластівки грантів

%А
Сьогодні, як ніколи, професійно-технічна освіта стає престижною, а 

якісна підготовка висококваліфікованих робітничих кадрів вимагає 
значних капіталовкладень. Тому вкрай важливим завданням є наступне: 
повною мірою задіяти усі можливі ресурси та оптимізувати видатки, при 
цьому не втрачаючи якості надання освітніх послуг, а, навпаки, 
поліпшуючи та оновлючи їх.

Одним із можливих ресурсів є грантова підтримка освітніх 
проектів з метою розвитку матеріально-технічної бази закладу освіти.

Грант -  це кошти, що надаються на безповоротній основі 
некомерційним організаціям або фізичним особам на реалізацію 
соціальних проектів, благодійних програм, проведення досліджень, 
навчання, інші суспільно-корисні цілі з наступним звітом про їх 
використання та аналізом результатів зміни ситуацій.

Проект представляє певне завдання з визначеними вхідними даними 
і потрібними результатами, які обумовлюють спосіб його вирішення. 
Одним із найбільш вдалих є визначення Світового банку:

Проект -  це комплекс заходів, які здійснюються для досягнення 
чітко визначених цілей впродовж відведеного часу і за допомогою 
призначених на це фінансових ресурсів (бюджету). У проекті обов’язково 
мають бути визначені терміни початку та закінчення.

При роботі над проектом наш колектив, наприклад, брав до уваги:
• орієнтованість на ціль;
• визначену тривалість;
• неповторність;
• високий ступінь складності, що викликає необхідність 

координування його заходів;
• необхідність залучення визначених фінансових коштів, а також 

певних людських, матеріальних та інших ресурсів.
Заздалегідь було зрозуміло, що треба долучитися до пошуку 

«свого» грантодавця (його ще називають донором), який надає гранти,

Ю лія Джура,
в. о. директора

ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»
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виділяє стипендії на навчання, здійснює експертну (консультативну) 
допомогу, надає технології, обладнання тощо.

Основні характеристики донора, на які, у першу чергу, слід звернути 
увагу при виборі грантодавця:

• напрямки фінансування;
• географія інтересів;
• тип одержувачів грантів.
За сферою інтересів донори поділяються на вузькоспеціалізовані 

(здійснюють підтримку в чітко визначених сферах діяльності, наприклад, 
Всесвітній фонд боротьби зі СНІДом, Глобальний екологічний фонд) та 
універсальні (пріоритетами діяльності яких є різноманітні суспільні 
проблеми).

За територіальними межами дії донори бувають локальними 
(місцевими, що працюють на території міста, громади), національними та 
міжнародними.

Для багатьох навчальних закладів грант -  це можливість перейти на 
якісно інший рівень роботи. Саме тому так важливо вміти скористатися 
цією можливістю та споглядати потенційних грантодавців з позиції 
довгострокового партнерства. Власне, так і є: грантодавці, за умови 
успішної співпраці, стають Вашими головними клієнтами -  клієнтами на 
інтелектуальний продукт, який Ви пропонуєте своїми проектами, 
рішеннями.

І, що найголовніше, ніхто і ніколи не надасть готового і 
розробленого плану вам особисто: все залежатиме від ваш ої
креативності, уміння співпрацювати, чесності і довіри, навичок і 
визнаного авторитету.

Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Євген 
Бистрицький надав поради тим, хто, завдяки гранту, прагне здобути 
фінансування на свою діяльність:

«Перша порада: ясно уявляти собі суспільну значущість або 
значимість тієї ідеї, яку хочете реалізовувати. По-друге, писати достатньо 
ясно, що ви хочете зробити, що ви мусите досягнути, які кошти на це 
треба, і які ризики є. Тобто, як оцінити те, що ви досягнете в майбутньому. 
Це основне. Ніколи не боятися писати по-чесному, доброчесно. Повірте, 
донори люблять, коли написано від серця і коли добре обґрунтовано, 
раціонально. Треба включати розум, свою власну чесність і, очевидно, 
спиратися не тільки на свої ідеї, а й на ідеї, які були б значимими не тільки 
для вас. Скажімо, перебудувати Україну, зробити всіх щасливими -  ця ідея 
не пройде у жодного донора. А дуже конкретно зробити ту справу, яка 
приведе до покращання життя не тільки вас, але й інших.
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Ще порада -  вивчати сайти донорів. До нас часто приходять люди, 
які кажуть: «дайте гроші», вони думають, що донор -  це той, хто виймає з 
кишені велику суму і віддає. Ніде цього не відбувається, крім деяких 
фондів наших олігархів...».

Я к написати проект на грант
Написання проекту -  це завдання, в якому слід дотримуватися 

чіткості, лаконічності й бути максимально конкретним.
Фахівці із проектного менеджменту радять користуватися SMART- 

моделлю, розробленою німецьким ученим Пітером Друкером. SMART- 
модель -  абревіатура з 5 критеріїв, за якими необхідно оцінити ідею, -  
specific, measurable, attainable, relevant, time-bound (конкретність, 
вимірність, територіальність, реалістичність, визначеність у часі).

S -  необхідно чітко сформулювати мету;
M -  прописати конкретні результати проекту;
А -  описати впевненість у досягненні мети, що передбачає володіння 

ресурсами (зовнішніми і внутрішніми) для реалізації проекту;
R -  розповісти про реалістичність мети; якщо у кінцевому результаті 

мета не надто реалістична, розбийте її на кілька адаптованих цілей;
T -  сформулюйте чіткі терміни досягнення мети.
Оформлення
Кожна організація чи інше джерело фінансування має власні (як 

правило, дуже специфічні) вимоги, проте у проектах є стандартні пункти 
практично для будь-якої установи.

Це -  титульний аркуш, анотація, вступ, огляд актуального 
ринку/літератури, детальний опис проекту (включно з цілями та методами 
досягнення), бюджет і терміни.

Титульний аркуш
Як правило, включає в себе коротку назву для науково-дослідного 

проекту, інституційну приналежність заявників (назву організації, 
університет і т.д.), особисті дані, назву та адресу грантової агенції, дату та 
кількість фінансування. Більшість грантових установ висувають особливі 
вимоги до титульного аркуша, тому слід їх чітко дотримуватися.

Анотація
Це -  коротке зацікавлення вашим проектом, огляд особистих цілей і 

результатів.
Вступ
Для вступу характерне охоплення ключових елементів проекту -  цілі 

та завдання, а також значення дослідження, очікуваний результат. 
Постановка завдання повинна забезпечувати обґрунтування проекту, його 
необхідність та актуальність. Яким чином проект відрізняється від 
попередніх досліджень і практик на цю ж тему? Які новітні методи буде
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використано? Потрібно максимально зацікавити грантодавця, вказати 
інноваційні методи досягнення цілей та інші особливі моменти.

Огляд актуального ринку/літератури
Пункт, що передбачає ґрунтовний аналіз попередніх проектів і 

досліджень на подібну тему. Якщо, скажімо, ви хочете отримати грант на 
відкриття тревел-журналу, опишіть ринок продукції, вкажіть, чим ваш 
проект відрізнятиметься від існуючих, і чому він буде 
корисним. Грантодавцю важливо розуміти, що ви зробили необхідні 
попередні дослідження для впровадження своєї ідеї. Огляд бази повинен 
мати критичний характер.

Опис проекту
Кістяк усієї заявки. За потреби його можна розділити на тематичні 

підпункти. Розкажіть про деталі проекту, докладно викладіть проблеми, 
цілі та завдання, методи досягнення, процедуру впровадження та поясніть 
очікуваний результат/результати. У пункті опису проекту дайте волю своїй 
фантазії. Будьте оригінальними та практичними. Напишіть відповіді на 
основні запитання (що? де? коли? як?), поясніть, чому саме така методика 
найкраще підходить для досягнення цілей. Чітко поясніть зв’язки між 
цілями, методами й результатом.

Бюджет
У своїй роботі необхідно найкраще представити бюджет. На нашу 

думку, це може бути таблиця з докладним описом позицій із описової 
частини бюджету (обґрунтування бюджету). Це пояснює різні витрати. 
Тому ніколи не слід боятися складати бюджет, що перевищує розмір 
гранту. Це дасть зрозуміти, що ви не шукаєте повної суми, а розглядаєте 
додаткові можливості фінансування. Обов’язково необхідно узгоджувати 
проект бюджету з вимогами конкретної грантової організації. Часто вони 
пишуть про ліміти на конкретні пункти.

Терміни
Кожен етап має конкретні межі. Спробуйте зробити візуальну версію 

часових рамок реалізації або зобразіть усе у зведеній таблиці. Це дозволить 
грантодавцю зрозуміти й оцінити планування та реалістичність проекту. 
Повний обсяг проекту бажано вмістити максимум у 10 сторінок. Окремо 
можна додати листи підтримки проекту, рекомендаційні листи та 
додаткові пояснення до бюджету.

Орієнтовні обсяги проекту за рекомендаціями фундаційного 
центру GrantSpace.
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ОПИС ГРАНТОВОГО 
Гґ\  ПРОЕКТУ

10% титульний
аркуш

1 сторінка

1.5% анотація максимум 
250 слів

2.5% вступ 2 параграфи

6% ОГЛЯД
ринку/літератури до 1 сторінки

42% ДетаЛЬНИЙ ОПИС 1-Зсторіики

28% бюджет 1-2 сторінка

10% терміни 1 сторінка

Для Державного навчального закладу «Березанський 
професійний аграрний ліцей» неоціненною і важливою стала 
співпраця з локальним донором -  Благодійною організацією «Фонд 
громади Березані», яка була заснована в 2012 році. Статус Березанської 
організації як фонду громад підтверджує той факт, що вона включена до 
світової мапи 2000 фондів громад світу, яка була ініційована та створена 
фондами громад США та Канади. Фонд є учасником Національного 
рейтингу благодійників і є однією з 89-ти організацій, нанесених на карту 
благодійності України, які дбають про підзвітність та прозорість (в Україні 
існує близько 17 000 фондів).

Організація має ряд відзнак, в тому числі перемогу в конкурсі 
«Кращі практики молодіжної роботи в Україні -  2017», що проводився 
Міністерством молоді і спорту України спільно з Програмою розвитку 
ООН в Україні та Державним інститутом сімейної та молодіжної політики, 
а саме -  в номінації «Сприяння становленню нових громадських лідерів». 
Фонд визнано переможцем.

У благодійній організації дуже гарна грантова історія: у період з 
2012 по 2017 роки було реалізовано 27 проектів, підтриманих 
всеукраїнськими і міжнародними організаціями! Але більшість коштів, які 
залучає фонд, надійшли від громади міста Березані.

Наша співпраця з Фондом розпочалася в 2014 році, коли його 
представники на чолі з головою правління, переможцем міського конкурсу 
«Людина року» в номінації «Громадський діяч» (конкурс проводився 
шляхом відкритого інтернет-голосування) Аллою Новіковою вперше
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завітали до ліцею і запропонували провести заходи з правової освіти 
молоді.

Наступним кроком нашої співпраці був амбітний проект 
реконструкції спортивної зали. На той час приміщення майже 20 років не 
функціонувало. За короткий термін (близько 4 місяців) спортивна зала, 
роздягальні та душові були повністю відновлені.

Ще одну цікаву пропозицію ми отримали від Фонду -  це співпраця 
за програмою «Молодіжний банк ініціатив», що є 
благодійною молодіжною акцією, унікальним способом залучення молоді 
до прийняття рішень щодо вирішення проблем місцевої громади. Банк 
ідей, банк соціально значимих проектів, банк молодих та ініціативних 
людей, які готові допомагати іншим людям, у цілому місцевій громаді. 
Беручи участь у роботі МБІ, молодь отримує досвід управління проектами, 
вчиться приймати фінансові рішення, працювати в команді, вносити зміни 
до місцевого середовища, практично втілювати ідеї та багато-багато 
іншого. На сьогоднішній день в США діє більше 300 програм в 30 штатах, 
що залучають молодь до філантропії. Подібні програми активно 
розвиваються в Канаді, Великобританії, Мексиці, Новій Зеландії, Польщі, 
Німеччині, Австралії, Бразилії, Словаччині, Азербайджані, Росії і на 
Балканах.

У жовтні-грудні 2015 року проведено майстер-клас з написання 
грантів для участі у загальноміському конкурсі «Молодіжний 
банк ініціатив», що проводився Фондом.

Колектив ліцею був приємно вражений, що одним із п’яти 
переможців став наш учень Лисенко Дмитро, який переміг у Конкурсі 
соціально значимих ініціатив зі своїм власним проектом: «Спорт -  здорова 
молодь». Головною ідеєю було направити увагу однолітків до занять 
улюбленим видом спорту Street Workout, дуже популярним серед молоді. 
Згуртувавшись зі своїми ровесниками, вони власноруч обладнали та 
встановили два спортивні тренажери для занять. Залучивши друзів та 
однолітків до занять спортом, Дмитро показав, що можна жити без 
шкідливих звичок, внести в життя молоді більше позитиву.

У 2016 році учнівський колектив брав участь у загальноміському 
конкурсі «Зроби місто кращим!», що проводився Фондом. І знову -  
перемога!

Це й були «перші ластівки», що дали змогу активно 
співпрацювати з благодійною організацією «Фонд громади Березані».

Наприкінці 2016 року ще одна з наших учениць -  Фарзалієва Ельміра 
-  здобула перемогу в грантовому конкурсі (за підтримки Фонду) з 
надзвичайно цікавою ідеєю: розміщення інформації на стінах освітнього 
закладу з нетрадиційним, нестандартним підходом до підбору матеріалу на
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українську тематику (прислів’я, цитати й уривки з пісень, віршів місцевих 
поетів).

У вересні 2017 року представники Фонду запропонували взяти 
участь у написанні концепції спільного проекту «Демократизація відносин 
між органами правопорядку та громадським сектором у громаді Березані 
та Баришівського району Київської області». Ми подали свої ідеї, які були 
включені як частина проектної пропозиції даного проекту. Проект Фонду 
громади Березані був грантово підтриманий Міжнародним фондом 
«Відродження». Фінансова підтримка, згідно з умовами надання гранту, 
була розділена на дві частини. Згідно з календарним планом виконання 
проекту кошти на реалізацію нашої частини надійшли наприкінці травня, і, 
завдячуючи саме цій підтримці, ми мали змогу облаштувати новий кабінет 
правил дорожнього руху, а вже 03 вересня 2018 року відбулося його 
святкове відкриття.

Наша співпраця продовжується: на запрошення Фонду четверо 
активних учнів мали змогу побувати у Верховній Раді та зустрітися з 
цікавими людьми.

Для того щоб писати гранти, необхідні відповідні знання. Їх 
можна отримати через платні курси (1 день, 2-3, 6 місяців), інтернет- 
ресурси (але це дуже довго, все одно що вивчати іноземну мову через 
Інтернет), а також є можливість звернутися до донорських організацій на 
отримання гранту для тренінгових навчань з написання грантів. Також 
можна звернутися до волонтерів (мають досвід написання грантів!), які 
безкоштовно проведуть не менш цікаві і значимі уроки.

Слід наголосити: щоб вигравати серйозні гранти, треба мати 
гарну грантову історію. І тому дуже важливо, щоб кожна грантова 
заявка була реалізована в повному обсязі і повністю фінансово 
контрольована. Тільки маючи хорошу грантову репутацію реалізованих 
та «відзвітованих» проектів, можна претендувати на більш серйозні 
проекти. Так, можна брати участь в багатьох проектах, в тому числі в 
проектах і грантах ЄС на 1,5 млн. євро, але потрібно чітко розраховувати 
на свої сили стосовно реалізації проекту та фінансової звітності, 
своєчасного і якісного виконання. Якщо трапиться хоча б один 
«невідзвітований» або нереалізований проект, в подальшому про 
отримання грантів можна забути. Аналогічно, як у банківській системі: 
якщо ти взяв кредит і не віддав, то маєш дуже багато проблем.

Тому на початкових етапах раджу подавати свої ідеї спільно з 
партнерською організацією, що має значний грантовий досвід і 
реалізовувати спільні проекти на партнерських засадах. Або 
співпрацювати з грантодавчими організаціями, які надають невеликі суми
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на реалізацію проектів. Це дає шанс в подальшому отримати вірогідну 
фінансову підтримку на значно більші проекти.

Виникає питання: де ж ш укати таких партнерів?
Перш за все, грантові заявки регулярно оновлюються на таких 

сайтах:
У gurt.org.ua 
У biggggidea.com 
У civicua.org

Я кі організації варто моніторити?
Звичайно, багато залежить від Вашої сфери діяльності та наскільки 

вона співпадає із пріоритетами фонду чи організації, які надають грант і, 
що найголовніше, в особистому ставленні до Вас.

Відомі масовому загалу організації, які доволі системно працюють 
саме з Україною:

National Endowment for Democracy -  бюджети можуть бути різні, все 
залежить від досвіду організації та того, наскільки Ви переконаєте 
грантодавця, що Ваш проект, ідея мають цінність. Фонд активно працює з 
українськими ініціативами, які сприяють розвитку демократії, співпраці та 
активності різних верств населення. Заявки подають щокварталу.

CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION -  Україна є у фокусі 
роботи фонду. Спочатку Ви заповнюєте форму про організацію та проект, 
який подаєте на фінансування. За місяць отримуєте відповідь щодо 
подальших кроків. Заявки приймаються упродовж року.

Програма «Молодь в дії» (пріоритетні напрямки фінансування; 
Європейська волонтерська служба; молодіжний обмін; тренінги та 
мережеві проекти) -  бюджети можуть бути різні, все залежить від досвіду 
організації та того, наскільки Ви переконаєте грантодавця, що Ваш проект, 
ідея мають цінність.

Міжнародний Вишеградський фонд -  пріоритетні напрямки: 
співпраця у сфері культури; наукова співпраця і наукові дослідження; 
освіта (семінари, літні школи); молодіжні обміни; транскордонна 
співпраця: Польща-Словаччина-Україна або Угорщина-Словаччина-
Україна; промоція туризму.

Німецький Фонд «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє» -  проекти, 
пов’язані з історичною тематикою.

Європейці за мир . Програма повинна спонукати молодь віком від 14 
до 21 року: до критичного бачення історії і проблем сучасності; до 
транскордонної співпраці з ровесниками, до діалогу між поколіннями про 
досвід війни і миру

Словацький фонд з підтримки місцевих заходів.
Фінський Фонд Місцевого Співробітництва.
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Програма польсько-українських обмінів молоді, Національний центр 
культури (Польща).

Програма «Зміни в регіоні» -  RITA - пріоритетні напрямки 
фінансування: системні зміни; соціальна політика і система освіти; 
розвиток місцевого самоврядування і місцевих громад; розвиток 
Недержавних організацій (НДО), підприємництва; права людини; 
культурна спадщина; захист довкілля тощо.

INTERCULTURAL INNOVATION AWARD -  якщо Ваш проект має 
чітко окреслену інновацію -  Вам сюди!

Рада Європи -  багато пріоритетів та фокусів роботи, зокрема 
демократія, права людини, гендерна рівність. Активно підтримують 
молодь та проекти, які пов’язані із роботою із молоддю. На сайті завжди 
доступна інформація з пріоритетами у фінансуванні на рік -  тому шукайте 
її і враховуйте при подачі заявки. В будь-якому випадку першочерговим 
кроком буде реєстрація громадської організації на сайті, опісля Ви маєте 
отримати підтвердження, щоб отримати доступ до грантів та подаватися на 
фінансування.

Фонд «Відродження».
Посольства інших країн, які також активно підтримують 

організації/проекти/ініціативи грантами:
Проекти розвитку співпраці і сприяння демократії Посольства Литви 

в Україні -  пріоритетні напрямки фінансування: регіональне
співробітництво, інтеграція України у європейський простір.

Програма малих грантів Посольства Польщі в Україні.
Посольство США.
Посольство Канади.
Посольство Франції.
Фонди, які працюють на засадах партнерства для реалізації спільних 

ініціатив, можуть бути потужними партнерами заходів, які ви реалізовуєте.
Фонд Конрада Аденауера -  напрямки роботи для співпраці: 

підтримка демократичного розвитку, побудова громадянського 
суспільства, ствердження вільних ЗМІ, консолідація демократичних 
інститутів.

Фонд ім. Фрідріха Еберта -  напрямки роботи для співпраці: 
міжнародна співпраця та європейська інтеграція; демократизація і 
громадянське суспільство; трудові відносини і соціальний діалог.

Фонд Фрідріха Науманна за Свободу -  напрямки роботи для 
співпраці: демократична побудова і ефективна організація політичних 
партій та їхніх молодіжних спілок; прихильна до громадян комунальна 
політика; інформація про ЄС та НАТО; діалог на тему правової держави; 
підтримка українських ЗМІ; підтримка економічних реформ.
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Корисними для міжнародних партнерств та пошуку освітніх, 
фінансових можливостей будуть такі сайти:

Mladi!nfo;
U.S.-Ukrame Foundation;
United Nations Global Compact.

Успіхів Вам і терпіння у цій нелегкій, але важливій праці!
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Ш кола молодого педагога: методичні рекомендації до 
організації роботи та моніторинг діяльності

Валентина Брезіцька,
заступник директора з методичної 

роботи НМК ПТО у  Київській області

Творчість, майстерність, досконалість -  
це, насамперед, наполеглива праця.

В. Сухомлинський

Одним із надважливих завдань методичної служби освітнього закладу 
є сприяння професійній адаптації молодих та малодосвідчених педагогів, 
надання інформаційних та консультативних матеріалів (документів, 
рекомендацій, дидактичного матеріалу), необхідних для здійснення їхньої 
діяльності. Саме з цією метою в закладі освіти створюється Школа 
молодого педагога (далі -  Школа), яка діє на підставі положення.

Форми занять у Школі молодого педагога різноманітні, це -  лекції, 
семінари, взаємовідвідування занять, творчі звіти педагогів, методичні 
виставки, майстер-класи тощо.

План роботи Школи молодого педагога розробляється методистом та 
затверджується на засіданні педагогічної ради. Планові засідання, на яких 
присутні всі молоді фахівці і наставники, проводяться один раз на квартал. 
Діяльність Школи відображається в такій документації:

банк даних про молодих та малодосвідчених педагогів; 
план роботи школи; 
протоколи засідань;
самоаналізи та аналізи уроків молодих педагогів; 
звіти про самоосвіту молодих педагогів.

Кожен учасник Школи (з числа молодих фахівців) складає 
індивідуальний план роботи, про виконання якого звітує наприкінці 
навчального року.

Ще однією з форм підвищення професійної майстерності молодих 
педагогів, які мають стаж роботи до трьох років, є наставництво. Педагог- 
наставник планує та здійснює заходи з підвищення професійної 
майстерності із молодими педагогами. Основними напрямами роботи 
педагога-наставника є такі:

консультування молодого спеціаліста щодо організації 
освітнього процесу;
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-  взаємовідвідування уроків та позакласних заходів із 
обов’язковим їх обговоренням та коригуванням діяльності молодого 
педагога;

-  організація індивідуальних консультацій, на яких здійснюється 
моделювання та обговорення структури уроків та позаурочних заходів.

Разом з молодим спеціалістом педагог-наставник розробляє та веде 
відповідну документацію:

-  план удосконалення професійної компетентності молодого 
педагога;

-  план взаємовідвідування уроків;
-  план відвідування молодим педагогом майстер-класів, 

практикумів тощо;
-  матеріали самоаналізу та аналізу діяльності молодого 

педагога.
У системі безперервної освіти педагога етап професійного 

становлення педагога-початківця посідає важливе місце й охоплює 
відносно великий часовий відрізок -  близько трьох років.

Дослідження показують, що процес адаптації молодих педагогів до 
навчальної діяльності значною мірою обумовлений ступенем і характером 
допомоги, яку він одержує від адміністрації закладу освіти, методиста, 
психолога, досвідчених колег. Випускники педагогічних освітніх закладів 
здебільшого мають непогану фахову підготовку, але їм бракує знань і 
досвіду в питаннях методичної підготовки, діяльності учнівського 
колективу, веденні документації, роботі з батьками. Левову частку творчої 
енергії, досвіду, сміливості у пошуках відомі педагоги здобували саме у 
перші роки своєї педагогічної діяльності.

На першому етапі адаптації відбувається знайомство молодого 
педагога з вимогами до професії, його включення у самостійну професійну 
діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи із вимогами освітнього 
закладу. Тож варто на цьому етапі ознайомити початківця з забезпеченням 
методичного кабінету, матеріалами бібліотеки тощо, дати стислу 
характеристику груп, у яких йому доведеться працювати.

У роботі Школи доцільно проводити аналітичні заняття, на яких 
молоді спеціалісти роблять самоаналіз професійних умінь, навичок, 
отриманих у результаті своєї педагогічної діяльності та навчання в Школі.

Як на початку, так і в кінці навчального року варто проводити 
діагностування та анкетування молодих викладачів і майстрів виробничого 
навчання з метою виявлення результативності роботи Школи. 
Проаналізувавши діагностичні карти, підводимо підсумки і плануємо 
роботу Школи молодого викладача на наступний навчальний рік.
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Другий етап пов’язаний із процесом подолання труднощів навчальної 
діяльності і початком формування майстерності молодого спеціаліста.

Третій етап визначається як етап високої адаптованості і є 
результатом ефективної діяльності молодого педагога на попередньому 
етапі. Для цього етапу характерним є високий рівень самостійності 
початківця, його творчий підхід до навчальної діяльності.

М ета Ш коли молодого педагога:
- зорієнтувати молодого педагога в освітньому процесі;
- надати практичну допомогу в оволодінні основами освітнього 

процесу;
- допомогти у соціально-педагогічній адаптації до обраної професії;
- сприяти підвищенню професійного рівня молодих педагогів, 

формуванню потреби у постійному саморозвитку і самовдосконаленні та 
сприяти адаптації у колективі.

Завдання Ш коли молодого педагога:
- допомога молодому спеціалісту в розв’язанні конкретних проблем 

щодо методики навчання та виховання учнів;
- встановлення відносин співробітництва і взаємодії між молодими 

фахівцями й досвідченими педагогами;
- впровадження в роботу молодих педагогів сучасних освітніх 

технологій;
- сприяння формуванню творчого стилю педагогічної діяльності у 

молодих спеціалістів;
- надання допомоги молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною 

майстерністю через вивчення досвіду роботи досвідчених педагогів 
освітнього закладу;

- ознайомлення із сучасними засобами навчання, засвоєння методики 
їх використання;

- ознайомлення із психолого-педагогічними особливостями роботи з 
обдарованими учнями та дітьми з особливими потребами;

- формування позитивних комунікативних якостей;
- формування спрямованості особистості молодого педагога на 

безперервне професійно-педагогічне самовдосконалення.
Н апрямки роботи Ш коли молодого педагога:
- здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології 

навчання, вивчення нормативної та навчальної документації;
- формування вмінь застосовувати теоретичні знання у конкретній 

практичній діяльності;
- вивчення теорії, практики та методики виховання, психології, етики, 

аналіз програмних документів з питань виховної роботи, формування у 
молодих педагогів необхідних умінь і навичок;
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- вивчення перспективного педагогічного досвіду, визначення шляхів 
творчого його використання;

- здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково- 
методичного та культурного рівнів молодого педагога;

- набуття молодими педагогами практичних навичок, необхідних для 
педагогічної роботи;

- ознайомлення та впровадження сучасних методів і принципів 
навчання і виховання учнів, форм організації навчальної діяльності учнів 
на уроках, нових педагогічних технологій;

- ознайомлення із порядком підготовки учнів до ДПА та ДКА;
- організація проведення семінарів, оглядів, конкурсів, екскурсій, 

вечорів відпочинку, спортивних змагань тощо.

Орієнтовний план роботи методиста з молодими педагогами
1. Ознайомлення молодого педагога з правилами внутрішнього розпорядку 
закладу освіти, з основними правами і обов’язками педагога (Закони 
України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну 
середню освіту», статут ЗПО), з оплатою праці.
2. У ході вступної бесіди виявити нахили, здібності, потенційні можливості 
молодого педагога, його сімейний стан, матеріальне становище, побутові 
умови.
3. Закріплення за молодим педагогом наставника.
4. Надання допомоги молодому педагогу у плануванні його роботи.
5. Ознайомлення молодого педагога з організацією виховної роботи в 
закладі професійної (професійно-технічної) освіти.
6. Залучення до роботи Школи молодого педагога.
7. Проведення методичними комісіями роботи щодо вдосконалення 
професійної майстерності молодого педагога.
8. Складання графіку взаємовідвідування уроків молодого педагога і його 
наставника.
9. Проведення діагностування молодого педагога (на початку та в кінці 
першого року роботи).
10. Організація самоосвіти молодого педагога.
11. Залучення молодого педагога до проведення майстер-класів, роботи 
творчих груп.
12. Складання пам’яток на допомогу педагогу-початківцю. 
13.Ознайомлення педагога з перспективним педагогічним досвідом колег. 
14. Організація, здійснення контролю за роботою молодого педагога.
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У 2018 році відповідно до плану роботи Навчально-методичного 
кабінету професійно-технічної освіти у Київській області проводиться 
моніторинг організації роботи Школи молодого педагога в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти. Моніторинг дозволить 
визначити сучасний стан організації роботи Школи та з'ясувати основні 
проблеми для подальшого їх вирішення.

1. Завдання моніторингу
1. Вивчення ролі методиста та методичних комісій у наданні 
допомоги молодому спеціалісту з розв’язання конкретних проблем 
щодо методики навчання та виховання учнів.
2. Вивчення рівня співробітництва і взаємодії між молодими 
фахівцями й досвідченими педагогами.
3. Ознайомлення із впровадженням у роботу молодих педагогів 
сучасних освітніх технологій.
4. Розвиток професійної майстерності, формування творчого 
стилю педагогічної діяльності у молодих спеціалістів.
5. Вивчення ролі методиста в оволодінні молодим спеціалістом 
педагогічною майстерністю через вивчення досвіду роботи 
досвідчених педагогів освітнього закладу.
6. Пошук, виявлення та вивчення у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти найсучасніших форм організації Школи 
молодого педагога.

2. Умови проведення моніторингу
1. У моніторингу беруть участь методисти, голови методичних 
комісій та педагогічні працівники ЗПО.
2. Моніторинг проводиться протягом 2018 року.
3. Моніторинг охоплює наступні напрями роботи Школи 
молодого педагога:
а) нормативно-правове, інформаційно-консультативне та технічне 

забезпечення;
б) управління процесом адаптації молодих педагогів:
-  роль адміністрації ЗПО в організації роботи Школи;
-  роль методиста в організації роботи Школи;
-  роль методичної комісії в організації роботи Школи;
-  роль методичної ради ЗПО;
-  роль психологічної служби в адаптації молодого педагога;
в) взаємодію молодих педагогів із досвідченими педагогами;
г) організацію стажування молодих педагогів (ознайомлення з 

сучасними виробничими технологіями);
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д) організацію ознайомлення з сучасними освітніми технологіями;
е) організацію ознайомлення з сучасними ІК-технологіями;
є) допомогу бібліотекаря в підготовці до уроків та позаурочних 

заходів молодого педагога.

3. Етапи моніторингу
Моніторинг проводиться у чотири етапи.
I етап -  підготовчий: березень-травень 2018 року.
Здійснюється підготовка, створення рубрики на сайті закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти та висвітлення матеріалів 
роботи Школи молодого педагога відповідно до критеріїв.

II етап -  заочний: червень-серпень 2018 року.
Проводиться вивчення, узагальнення, аналіз інформації, висвітленої 

на сайтах ЗПО.
III етап -  експертний (очний): вересень-жовтень 2018 року.
Здійснюється оцінка відповідності матеріалів, висвітлених на сайтах,

реальній організації Школи молодого педагога та визначення ЗПО, в яких 
краще організована та висвітлена робота Школи.

ІУетап -  підсумковий: листопад 2018 року.
Підводяться підсумки моніторингу та визначаються заклади 

професійної (професійно-технічної) освіти, у яких найкраще організована 
Школа молодого педагога. Результати моніторингу висвітлюються у 
підсумковому наказі, оприлюднюються на обласних семінарах методистів, 
засіданнях обласних методичних секцій педагогічних працівників, сайті 
Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській 
області. За результатами моніторингу розробляються рекомендації до 
поліпшення роботи Школи молодого педагога.

4. Критерії моніторингу
Положення про Школу молодого педагога 0-10 балів
План роботи Школи молодого педагога (перспективний або на рік) 0-10 балів
Індивідуальний план роботи з молодим педагогом (перспективний 
або на рік)

0-10 балів

Діагностування 0-5 балів
Анкети та результати анкетування молодих педагогів 0-5 балів
Пам'ятка молодого педагога 0-5 балів
Графік консультацій педагогів-наставників 0-3 балів
Графік відкритих уроків педагогів-наставників 0-3 балів
Плани-конспекти уроків молодих педагогів з окремої теми 0-5 балів
Картотека планів-конспектів уроків педагогів-наставників 0-5 балів
Картотека дидактичних матеріалів уроків педагогів-наставників 0-5 балів
Графік відвідування уроків молодих педагогів 0-3 балів
Самоаналізи уроків молодих педагогів 0-5 балів
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Аналізи уроків молодих педагогів 0-5 балів
Оснащення кабінетів молодих педагогів сучасними технічними 
засобами та обладнанням

0-5 балів

Оснащення кабінетів молодих педагогів сучасними інформаційно- 
комунікаційними засобами

0-5 балів

Застосування сучасних освітніх технологій на уроках молодих 
педагогів

0-5 балів

Застосування сучасних виробничих технологій на уроках молодих 
педагогів

0-5 балів

Застосування сучасних ІК-технологій на уроках молодих педагогів 0-5 балів
Підбір матеріалів на допомогу молодому педагогові в бібліотеці 0-3 балів
Психологічний супровід адаптації молодого педагога 0-5 балів
Результативність Школи молодого педагога: 0-60 балів

1. атестація молодого педагога 0-10 балів
2. нагородження молодого педагога 0-10 балів
3. результативність участі учнів у олімпіадах, конкурсах, 
змаганнях

0-10 балів

4. зріз знань учнів: початок і кінець навчального року 0-10 балів
5. результати ДПА, ДКА 0-10 балів
6. результативність роботи молодого педагога над єдиною 
методичною проблемою закладу

0-10 балів

Інші матеріали, які відображають становлення молодого педагога 0-5 балів
Всього 0-177 балів
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М оніторинг бібліотек закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти Київщини: результати І-ІІ етапів 

Валентина Колонюк,
методист НМК ПТО у  Київській області

Сьогодні в Україні іде процес становлення нової системи освіти та 
виховання, які зорієнтовані на входження у світовий освітній простір. Цей 
процес супроводжується істотними змінами у педагогічній теорії та 
практиці освітнього процесу. Проходить зміна освітніх та виховних 
завдань шляхом пропозиції нового змісту та підходів, нового 
педагогічного менталітету, міжособистісних стосунків.

Зміст освіти та виховання збагачується новими процесуальними 
вміннями, розвитком здібностей, оперуванням інформацією. У вік 
інформатизації суспільства в цілому та інформатизації освітнього процесу 
зокрема бібліотека має набути статусу інформаційного центру, який би 
сприяв розв’язанню ряду завдань, а саме: повноцінному інформаційному 
забезпеченню освітнього процесу, систематичному ознайомленню 
здобувачів освіти і педагогів з традиційними і нетрадиційними носіями 
інформації, вивченню інформаційних потреб та запитів читачів, їх 
задоволенню, інформуванню батьківської громадськості.

Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти. Вона має свої особливості, бо 
покликана, крім просвітніх завдань, брати активну участь у професійному 
становленні учнів -  майбутніх кваліфікованих робітників і молодших 
спеціалістів.

З метою формування комплексу методичних заходів, спрямованих на 
удосконалення роботи бібліотек закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти як навчально-інформаційних, інформаційно- 
консультативних центрів, у 2017/2018 навчальному році розпочато 
моніторинг діяльності бібліотек та участі бібліотекарів у освітньому і 
навчально-виробничому процесах.

Суть моніторингу полягає у вивченні роботи бібліотеки та 
бібліотекаря як безпосереднього виконавця і втілювача завдань, які стоять 
перед цим структурним підрозділом освітнього закладу. Моніторинг 
сприятиме з ’ясуванню основного кола проблем та визначенню сучасного
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стану бібліотек за основними кількісними та якісними показниками їх 
роботи, що стане безпосередньою передумовою для формування і надання 
методичних рекомендацій щодо поліпшення стану роботи бібліотеки 
закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

З огляду на вищезазначене можна сформулювати ключові завдання 
моніторингу:

а) визначити роль бібліотеки ЗП(ПТ)О в освітньому та навчально - 
виховному процесах;

б) вивчити практику роботи бібліотекаря у тандемі із заступником 
директора з виховної роботи, методичною та психологічною службами, 
майстрами виробничого навчання, вихователем гуртожитку, учнями;

в) сприяти активізації творчого пошуку резервів для підвищення рівня 
надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних 
потреб.

Для отримання об’єктивних і неупереджених результатів моніторинг 
проводиться з дотриманням таких умов:

1. У моніторингу беруть участь усі бібліотеки закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти Київської області.

2. Моніторинг проводиться протягом 2018 року.
3. Моніторинг охоплює наступні напрями роботи бібліотеки:

- нормативно-правове, інформаційно-консультативне 
та технічне забезпечення бібліотеки;

- роль бібліотекаря в освітньому та навчально- 
виробничому процесах закладу професійної (професійно- 
технічної) освіти;

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог та 
естетичне оформлення бібліотеки.

У вересні -  грудні 2017 року пройшов I (підготовчий) етап 
моніторингу, який полягав у підготовці та розміщенні інформації на сайтах 
закладів освіти, а також поданні документації до Навчально-методичного 
кабінету професійно-технічної освіти у Київській області.

Протягом січня -  квітня 2018 року відбувся II (заочний) етап 
моніторингу, під час якого проводилися обробка, аналіз, уточнення 
отриманої інформації з її подальшим узагальненням.

За результатами I та II етапів моніторингу узагальнено інформацію 
щодо діяльності бібліотек і участі бібліотечних працівників в освітньому 
та навчально-виробничому процесах закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти.

Відповідно до змісту, об’єму матеріалів, розміщених на сайтах 
закладів професійної освіти та описаних у відповідним чином оформлених 
папках, лідерами визнано такі освітні заклади: ДНЗ «Богуславський центр
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професійно-технічної освіти», ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей», 
ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та 
сервісу», КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей», ДПТНЗ 
«Бородянський професійний аграрний ліцей», ДПТНЗ «Фастівський центр 
професійно-технічної освіти». Відповідально і ґрунтовно до висвітлення 
своєї роботи і форми подання інформації підійшли, відповідно, 
бібліотекарі Устименко Світлана Олександрівна, Онищенко Світлана 
Василівна, Титова Алла Володимирівна, Головачова Марія Іванівна, 
Кривобок Оксана Олександрівна.

Загальну картину результатів II (заочного) етапу моніторингу 
відображено в таблиці 1:

Таблиця 1

№
з/п

Кількість
Найменування ЗП(ПТ)О набраних балів

1 ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» 212

2 ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» 197

3 ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище 
будівництва та сервісу»

173

4 КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 163

5 ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» 155

6 ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти» 143

7 ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей» 139

8 ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки» 138

9 ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» 133

10 ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно- 
технічної освіти»

132

11 ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім.. 
П.Р.Поповича»

129

12 ДНЗ «Згурівський професійний ліцей» 125

13 ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей» 122

14 ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових 
технологій та ресторанного сервісу»

117

15 ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» 99
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16 ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище» 93

17 ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне училище» 92

18 ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти» 82

19 ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» 65

20 ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери 
послуг»

61

21 ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» 39

22 ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей» 38

Для обміну досвідом з організації роботи бібліотеки закладу 
професійної освіти, з ’ясування основної проблематики та визначення 
сучасного стану бібліотек, здійснення оцінки відповідності поданих 
матеріалів реальній організації роботи бібліотекаря та бібліотеки 
освітнього закладу в цілому у травні 2018 року розпочато III (очний) етап 
моніторингу. Протягом травня -  червня методисти Навчально- 
методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області та 
бібліотекарі закладів
професійної освіти відвідали 
бібліотеки лідерів II етапу 
моніторингу, де провели 
засідання круглих столів, 
обговорили нагальні питання, 
поділилися досвідом та 
знахідками в організації роботи.

Так, ДНЗ «Богуславський 
центр професійно-технічної 
освіти» став першопрохідцем у 
проведенні III етапу моніторингу, 
зустрівши гостей у бібліокафе. Зустріч присвятили актуальній темі: «Від 
традицій -  до новацій». Бібліотекар Устименко С.О. презентувала систему 
роботи бібліотеки, закцентувавши увагу на її ролі у формуванні 
інформаційної культури учнів та вихованні успішної творчої особистості. 
Колег зацікавила система роботи з ведення картотек, яких у Світлани 
Олександрівни понад півдесятка, як-от: краєзнавча, картотека сценаріїв 
виховних заходів, інноваційних освітніх методик, періодичних видань. 
Ведеться активна робота над впорядкуванням і поповненням картотеки 
електронних посібників і версій підручників.
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Бібліотекар ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» Онищенко 
Світлана Василівна поділилася формами роботи з поповнення 
бібліотечного фонду за рахунок фондів міської бібліотеки, акцій зі 
спонсорами, батьками вихованців.

Збагаченню досвідом, 
поповненню скарбнички форм 
і прийомів роботи бібліотеки 
закладу професійної освіти
сприяла ще одна зустріч 
бібліотекарів у ДПТНЗ 
«Фастівський центр
професійно-технічної освіти».
Бібліотекар закладу -
Кривобок Оксана
Олександрівна -  розповіла про фандрейзинг як джерело додаткового 
фінансування бібліотеки, ознайомила з папками-каталогами, в яких 
систематизовані джерела інформації за кожною з професій, якими 
опановують у центрі, що дає змогу учням самостійно здійснювати пошук 
необхідної інформації.

Такі зустрічі-засідання спрямовані на обмін новою інформацією, 
збагачення досвідом кращих колег-бібліотекарів. Вони покликані
спонукати бібліотекарів з нижчими показниками до активізації й кращої
організації роботи бібліотек в освітніх закладах, результативнішої 
співпраці з педагогічним колективом, до наполегливості у вирішенні 
питань покращання матеріально-технічного стану бібліотек.

Завершення III (очного) етапу моніторингу заплановано на вересень -  
жовтень 2018 року. Протягом цього періоду буде продовжено роботу з 
огляду бібліотек закладів професійної освіти.

Заключний IV етап моніторингу передбачає підведення підсумків та 
визначення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у яких 
найвищий рівень організації роботи такого структурного підрозділу, як 
бібліотека. Результати моніторингу будуть оформлені підсумковим 
наказом та розміщені на сайті Навчально-методичного кабінету 
професійно-технічної освіти у Київській області з подальшим
оприлюдненням на підсумкових обласних семінарах методистів, 
бібліотекарів, нараді керівників закладів професійної освіти.
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Моніторинг ринку праці та ринку освітніх послуг закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти Київщини

підготовку кваліфікованих кадрів, щоб люди могли 
знайти собі хорошу роботу. Підприємствам потрібні 

професійні співробітники, і вони готові платити їм гідну зарплату.

Прем'єр-міністр України 
Володимир Г ройсман

Навчання молодого покоління визначає майбутнє держави. Г оловним 
завданням освіти має бути формування свідомих, суспільно активних 
громадян, здатних забезпечити економічне зростання і культурний 
розвиток країни.

Система професійно-технічної освіти опинилась у стані, коли єдиним 
показником успішності є результат. Заклади професійної (професійно- 
технічної) освіти очікують отримати нове устаткування та зростання 
кількості абітурієнтів, випускники -  роботу, роботодавці -  професіоналів.

Сучасна інноваційна організація професійно-технічної освіти 
застосовує таке нове поняття, як регіональне замовлення на підготовку 
кадрів. Воно не має чіткого правового оформлення. Чинне законодавство 
не відображає диференціацію ринку праці, особливості виникнення нових 
форм зайнятості, організації й оплати праці на регіональному рівні і рівні 
місцевого самоврядування. За відсутністю визначення «регіонального 
замовлення» в чинному законодавстві необхідно внести зміни до Законів 
України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», а також «Про 
формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів». Пристосування професійно- 
технічної освіти до нових умов функціонування може відбуватись завдяки 
прогнозуванню попиту на підготовку фахівців. Сучасний порядок 
формування державного замовлення на основі середньострокового
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прогнозу потреби у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці є 
недосконалим. Це загострює суперечність між попитом на робочу силу з 
боку роботодавців і державним замовленням на підготовку кадрів, 
неврахуванням наявних і перспективних потреб ринку праці у Київській 
області. Назріла необхідність серйозно скорегувати методику 
прогнозування. Потрібна надійна інформаційна база про стан ринку праці і 
професійно-кваліфікаційної структури пропозиції робочої сили. Потрібні 
показники, які дають змогу отримати достовірне уявлення про потребу у 
спеціалістах.

Сучасний ринок праці формується під впливом поглиблення 
економічних реформ, внаслідок яких відбуваються суттєві зміни у 
кількості та структурі зайнятого населення. Основним із завдань 
професійно-технічної освіти є підняття авторитету працівника робітничої 
професії, висококваліфікованого та конкурентоспроможного на ринку 
праці, адже професійне навчання для нашої країни -  це структурна 
перебудова зайнятості, притік нової кваліфікованої робочої сили, 
стабілізація економічної ситуації на зниження соціальної напруги у 
суспільстві. Професійна освіта потребує популяризації серед вступників, 
адже в Україні зараз лише близько 14% випускників шкіл здобувають 
професійну освіту, а решта орієнтується на отримання вищої. Разом з тим, 
у середньому в Європі 40% випускників закладів середньої освіти 
отримують професійну освіту, а в Чехії, Хорватії, Австрії та Фінляндії цей 
відсоток сягає 70%.

Заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей зазначив: 
«Якісна професійна освіта можлива за умови, коли є сучасне обладнання, 
інноваційний педагог та кваліфікований майстер. Тривалий час інвестиції 
у профтехосвіту були обмеженими, що й призвело до зниження престижу 
цього напряму серед українців. Однак вже сьогодні ми маємо ствердити 
думку, що здобуття професійно-технічної освіти -  не форма соціального 
захисту, а реальна економічна інвестиція в особистість».

Для того щоб професійна освіта відповідала запитам ринку праці, уже 
сьогодні назріла необхідність впровадження компоненту соціального 
партнерства. Його ключовим учасником є роботодавець, який формує 
професійні стандарти та допомагає у реалізації дуальної освіти. Крім того, 
в межах соціального партнерства визнаватиметься неформальна та 
інформальна освіта.

Професійна освіта має бути безпосередньо пов’язана з потребами 
економіки держави, а її якість -  відповідати сучасним вимогам, адже у 
ринкових умовах виробництва втриматися на робочому місці зможуть 
лише висококваліфіковані працівники, які досконало володіють сучасною
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професією, можуть швидко змінювати спеціалізацію, що може стати 
певним гарантом їх зайнятості.

Щоб подолати дисбаланс між попитом на трудові ресурси і 
пропозицією та привести підготовку робітників у відповідність до потреб 
регіонального ринку праці саме у Київській області педагогічними 
працівниками НМК ПТО у Київській області було проведено моніторинг 
ринку праці у кваліфікованих робітниках. Було узято до уваги дані 
обласної служби зайнятості стосовно вакансій, пропозиції освітніх 
закладів, договори на підготовку кадрів між закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти і роботодавцями, показники 
працевлаштування випускників.

Результати моніторингу засвідчили наступну картину. В умовах 
зростання вимог до якості робочої сили та з метою зменшення професійно- 
кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти Київської області пропонують учнівській 
молоді та незайнятому населенню отримати робітничі кваліфікації більш 
ніж з 70 професій за різними формами навчання та 11 професійними 
напрямами за галузевим спрямуванням.

Перспективи розвитку економіки Київської області підтверджуються 
зростанням потреб та зацікавленістю роботодавців в працівниках таких 
професій, як швачка, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування, слюсар-сантехнік, слюсар-електрик 
з ремонту електроустаткування та інші.

Оскільки моніторинг ринку праці повинен ґрунтуватися головним 
чином на наявних статистичних та адміністративних даних, пропонується 
проаналізувати чотири основних джерела інформації:

- економічна активність населення області (обстеження робочої сили), 
зокрема дані про зайнятість в основних галузях економіки та основних 
групах професій;

- зареєстроване безробіття: інформація про заєрестрованих
безробітних за професіями і вакансії за видами професій;

- освіта: інформація про кількість студентів і учнів за професіями;
- роботодавці: інформація про кількість працівників у галузях

економіки.
На нинішньому етапі інформаційна система ринку праці повинна 

складатись з трьох елементів:
- аналіз доступної інформації про ринок праці;
- дослідження роботодавців;
- моніторинг кількості на ринку праці випускників закладів 

професійної освіти.
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Але для об’єктивної критики цього буде замало. Згідно з показниками 
Київського обласного центру зайнятості потрібно відкривати нові професії, 
яких не вистачає на регіональному ринку праці. Роботодавці, в свою чергу, 
зацікавлені в підготовці працівників робітничих професій, які були б 
потрібні для їхньої діяльності.

У Київській області функціонує 25 закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти, які здійснюють професійну підготовку. Райони, де 
розташовані заклади професійної (професійно-технічної) освіти, межують 
з такими районами, які не мають закладів, де б готували кваліфікованих 
робітників:
Богуславський район з: Тетіївський район межує зі:
- Миронівським районом; - Ставищенським районом.
- Таращанським районом. Білоцерківський район межує з:
Бородянський район з: - Таращанським районом;
- Іванківським районом; - Ставищенським районом.
- Києво-Святошинським Бориспільський район межує з:
районом; - Баришівським районом.
- Макарівським районом. Васильківський район межує з:
Броварський район зі: - Києво-Святошинським
- Славутицьким районом. районом.
Рокитнянський район межує з: Володарський район межує з:
- Миронівським районом; - Таращанським районом;
- Таращанським районом. - Ставищенським районом.

Ф астівський район межує з:
- Макарівським районом.

Але і цих даних замало. Відповідно до показників Київського 
обласного центру зайнятості потрібно відкривати нові професії, яки х  не 
вистачає на регіональному ринку праці. Так, у Фастівському районі це 
наступні професії:

- механік рефрижераторного поїзда (секції);
- слюсар з ремонту рухомого складу;
- слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;
- помічник машиніста поїзда;
- електромонтер контактної мережі;
- оператор потоково-автоматичної лінії;
- слюсар-ремонтник.
Славутицький район:
- монтажник з ремонту сталевих та залізобетонних конструкцій;
- арматурник.
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Обухівський район:
- слюсар-ремонтник.
Києво-Святош инський район:
- охоронник;
- слюсар-сантехнік.
Вишгородський район:
- птахівник;
- водій навантажувача;
- слюсар-сантехнік.
Броварський район:
- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.
Бориспільський район:
- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.
Білоцерківський район:
- слюсар-ремонтник;
- лісоруб;
- формувальник залізобетонних виробів та конструкцій;
- перезарядник складальних верстатів;
- слюсар аварійно-відбудовних робіт.
За результатами того ж центру зайнятості є перенасичення 

професіями, такими як:
Яготинський район:
- водій автотранспортних 
засобів;
- продавець продовольчих 
товарів.
Тетіївський район:
- продавець продовольчих 
товарів;
- тракторист. 
Таращ анський район:
- водій автотранспортних 
засобів;
- тракторист;
- продавець продовольчих 
товарів.
Ставищ енський район:
- тракторист;
- водій автотранспортних 
засобів;
- охоронник;

- продавець продовольчих 
товарів.
Сквирський район:
- тракторист;
- продавець продовольчих 
товарів.
Рокитнянський район:
- охоронник;
- тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
виробництва.
Переяслав-Хмельницький
район:
- водій автотранспортних 
засобів;
- кухар.
М иронівський район:
- продавець продовольчих 
товарів;
- кухар;
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- тракторист. 
М акарівський район:
- кухар.
Іванківський район:
- продавець продовольчих 
товарів;
- водій автотранспортних 
засобів.
Згурівський район:
- водій автотрансполртних 
засобів;
- тракторист;
- кухар.
Володарський район:
- водій автотранспортних 
засобів;
- тракторист;
- продавець продовольчих 
товарів;
- тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
виробництва;
- кухар.

Також має місце дефіцит кадрів: 
Ф астівський район:
- швачка.
Переяслав-Хмельницький
район:
- швачка.
Обухівський район:
- тракторист;
- швачка;
- кухар.
М акарівський район:
- бармен;
- офіціант.

Васильківський район:
- кухар;
- водій автотранспортних 
засобів.
Бородянський район:
- кухар;
- електрогазозварник;
- машиніст крана (кранівник). 
Богуславський район:
- водій автотранспортних 
сасобів;
- кухар;
- охоронник;
- продавець продовольчих 
товарів.
Білоцерківський район:
- продавець непродовольчих 
товарів;
- оператор комп’ютерного 
набору;
- продавець продовольчих 
товарів;
- обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних;
- кухар.

Києво-Святош инський район:
- водій автотранспортних 
засобів;
- продавець продовольчих 
товарів;
- кухар;
- маляр;
- кондитер.
Кагарлицький район:
- кухар;
- охоронник.
Ірпінський район:
- кухар;
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- продавець продовольчих 
товарів.
Іванківський район:
- електрогазозварник.
Вишгородський район:
- водій автотранспортних 
засобів;
- тракторист;
- обвалювальник м,яса;
- електрогазозварник.
Васильківський район:
- електрогазозварник.
Бородянський район:
- водій автотранспортних 
засобів;
- офіціант.
Бориспільський район:
- водій автотранспортних 
засобів;

Проблема у задоволенні робітничими кадрами ринку праці 
визначається низьким авторитетом робітничих професій, тому потрібно 
розробляти ряд факторів для стимулювання розвитку професійно-технічної 
освіти. Здійснюючи моніторинг ринку праці у Київській області, 
враховуючи нарощування темпів розвитку промисловості, сільського 
господарства, розвитку малого та середнього бізнесу, розвиток новітніх 
технологій будівництва та комп’ютеризації, можна зробити висновок, що 
на даний час існують тенденції створення відповідної виробничої та 
обслуговуючої інфраструктури, зростає потреба в конкурентоспроможних 
робітничих кадрах. Для цього розробляються професійні стандарти на 
компетентнісній основі, формується система кваліфікацій, які 
відповідають запитам ринку праці, упроваджуються інноваційні виробничі 
технології, розробляється механізм стимулювання роботодавців до 
впровадження практик навчання на робочому місці, виробничого 
наставництва, дуальної освіти тощо.

Система професійної освіти сьогодні повинна працювати на 
випередження, оскільки підготовка компетентного фахівця є тривалим 
процесом, і необхідно уміти передбачити, які професії будуть затребувані 
на ринку праці через кілька років.

Уряд України визначив перелік професій загальнодержавного 
значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного

- продавець продовольчих 
товарів;
- кухар;
- тракторист. 
Богуславський район:
- швачка.
Білоцерківський район:
- водій автотранспортних 
засобів;
- швачка;
- електрогазозварник;
- токар;
- маляр.
Бариш івський район:
- тракторист;
- водій автотранспортних 
засобів.
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бюджету. До зазначеного переліку входить 19 професій за такими видами 
діяльності, як сільське господарство, добувна промисловість, 
машинобудування, транспорт, зв’язок та деякі інші, які віднесено до 
компетенції держави.

Дослідження Інституту соціології НАН України, які в 
моніторинговому режимі здійснюються з 1992 року, свідчать, що близько 
60% українців не можуть знайти роботу за набутою спеціальністю, а 25% 
готові пожертвувати спеціальністю заради отримання роботи. Участь 
роботодавців у підготовці кадрів (що раніше становила до 60% від 
загальних інвестицій) майже припинено. Розбалансованість ринку праці 
значною мірою викликана відсутністю системної взаємодії між 
зацікавленими сторонами: органами державного управління, системою 
професійної освіти, працівниками та роботодавцями.

У процесі свого функціонування система вищої та професійної освіти 
здебільшого орієнтується на ринок освітніх послуг, явно недостатньо 
враховуючи потреби ринку праці. Спільною проблемою для українських 
ринку освіти та ринку праці є відсутність прогнозування необхідних 
економіці фахівців, а також слабка комунікація закладів вищої освіти і 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти із потенційними 
роботодавцями.

На державному рівні існує усвідомлення актуальності проблеми. Зараз 
стоїть питання про формування механізмів і структур, здатних ефективно 
реалізовувати державну політику приведення у відповідність освітнього 
ринку до ринку праці і потреб вітчизняної економіки, та про законодавче 
забезпечення їх функціонування. Певним орієнтиром тут може бути 
успішний закордонний досвід.

Таким чином, підсумовуючи все вищевикладене, можна зробити 
наступні висновки. На сьогоднішній день освітньо-професійний рівень 
випускників закладів не може повноцінно задовольнити вимоги ринку 
праці. Проблеми у задоволенні робітничими кадрами визначаються 
низьким авторитетом робітничих професій. Увагу молоді привертає сфера 
нерегламентованої діяльності, де можна більше заробити, не маючи 
професії або відповідної кваліфікації.

Кадрове забезпечення економіки регіону є однією із найважливіших 
складових загального підвищення ефективності виробництва. Проте 
кількість громадян, які перебувають на обліку служби зайнятості останнім 
часом, постійно збільшується. Необхідна подальша активна робота центрів 
зайнятості різних рівнів з майбутніми абітурієнтами та випускниками. 
Закладам професійно-технічної освіти необхідно обирати оптимальну 
модель управління системою підготовки кваліфікованих робітничих 
кадрів, постійно проводити ретельний моніторинг регіонального ринку
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праці для визначення перспектив подальшого розвитку, вводити та 
ліцензувати нові потрібні робітничі професії.

У сфері професійної підготовки надзвичайно важливим є тісний 
взаємозв’язок між сферами освіти і праці. Це вимагає володіння 
інформацією про зміни попиту на професійні навички для оперативного 
реагування системи освіти та професійного навчання на структурні зміни в 
економіці й суспільстві.

Забезпечення затребуваності підготовлених системою професійної 
освіти і навчання фахівців на ринку праці вимагає вирішення ряду завдань:
-  створення структур, відповідальних за стратегічне прогнозування 
освітньо-кваліфікаційних потреб ринку праці як на національному, так і на 
регіональних рівнях;
-  розроблення та запровадження ефективних для України сучасних 
методик стратегічного прогнозування освітньо-кваліфікаційних потреб 
ринку праці;
-  визначення потреб у кваліфікаціях не лише на національному, а й на 
регіональному та місцевому рівнях і навіть на рівні підприємств;
-  залучення роботодавців до підготовки кадрів різного освітньо- 
кваліфікаційного рівня на всіх стадіях процесу: планування обсягів і 
напрямів підготовки, створення освітніх програм, працевлаштування після 
закінчення навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації;
-  формування системи інформування закладів професійного навчання, 
служб профорієнтації й зайнятості щодо ситуації та прогнозів на ринку 
праці для коригування навчального процесу.

Методичні рекомендації закладам професійної 
(професійно-технічної) освіти за результатами моніторингу ринку 

праці та ринку освітніх послуг:

1. Ретельно проаналізувати стан та сучасні тенденції розвитку 
регіональної економіки та регіональний ринок праці в цілому.

2. Здійснювати планування підготовки кваліфікованих робітників для 
потреб регіонального ринку праці та визначення пріоритетних професій 
для регіональної промисловості.

3. Створити інформаційно-координаційний орган, відповідальний за 
стратегічне прогнозування освітньо-кваліфікаційних потреб регіонального 
ринку праці, до компетенції якого входитиме:
-  розробка та вдосконалення сучасних методик стратегічного 
прогнозування освітньо-кваліфікаційних потреб регіонального ринку 
праці;

64



-  збір та узагальнення інформації щодо ситуації на ринку праці свого 
регіону та прилеглого, де відсутній заклад професійної (професійно- 
технічної) освіти, щодо конкретних напрямів підготовки;
-  формування системи інформування населення регіону, учнів 
випускних класів закладів загальної середньої освіти, служб 
профорієнтації й зайнятості, потенційних роботодавців, місцевих органів 
влади щодо поточної ситуації та прогнозів на ринку праці з метою 
коригування освітнього процесу та залучення абітурієнтів;
-  визначення напрямів і програм підготовки кваліфікованих робітників 
відповідно до актуальних і майбутніх потреб ринку праці.

4. Налагодити тісний діалог з місцевими органами влади, 
підприємствами, місцевим бізнесом та індустрією, регіональними 
центрами зайнятості, закладами загальної середньої освіти в сфері 
профорієнтаційної роботи та популяризації робітничих професій.

5. Запровадити обов’язкову практику збору інформації про 
працевлаштування своїх випускників, що дасть змогу прогнозування 
освітньо-кваліфікаційних потреб ринку праці, а це, в свою чергу 
допоможе у створенні обґрунтованих прогнозів у потребі робітників. Крім 
того, оприлюднення таких даних допоможе абітурієнтам у виборі професії 
та закладу освіти. Також ці дані стануть важливим критерієм визначення 
якості освіти, яку надає заклад професійної (професійно-технічної) освіти, 
і будуть одними із прозорих показників конкурентоспроможності закладу 
освіти на ринку освітніх послуг.

6. Оперативно реагувати на потреби ринку праці регіону та країни в 
цілому, оновлювати перелік професій відповідно до результатів 
моніторингу ринку праці та реагувати на зміни в переліку професій 
загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти 
державного бюджету.
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М оніторинг державної підсумкової атестації 2017/2018 н.р. 
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

Марина Стасєєва,
директор НМК ПТО у  Київській області

Державна підсумкова атестація з загальноосвітніх дисциплін для учнів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2017/2018 
навчальному році проводилась відповідно до листів МОН України від 
31.01.2018 року №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 
начального року та особливості проведення ДПА у закладах загальної 
середньої освіти», від 27.03.2018 року №1/9-185 «Щодо проведення ДПА у 
закладах загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році» та 
наступних документів: частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», 
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 
системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та 
підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України 
від 31 липня 2017 року № 1103 «Деякі питання проведення в 2018 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 16 серпня 2017 року за № 1014/30882, зі змінами.

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти державна 
підсумкова атестація проходила у терміни, передбачені робочими 
навчальними планами.

2018 рік став випробувальним для учнів закладів професійної освіти, 
оскільки у цьому році наші учні, перебуваючи в одних умовах з учнями 
закладів загальної середньої освіти та студентами закладів вищої освіти І-ІІ 
рівнів акредитації, вперше у повному складі складали державну 
підсумкову атестацію (далі -  ДПА) з української мови у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання (далі -  ЗНО).

Із загальної кількості випускників 2017/2018 навчального року, які 
здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійно 
(професійно-технічної) освіти, -  це складає 1765 осіб, у ЗНО взяли участь
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1469 осіб. Різницю складають учні, які випускалися у 2017 році до травня 
чи були за якихось причин відраховані з лав учнів (296 осіб).

Результати ЗНО з української мови учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти відображені у таблиці 1.

Таблиця 1
Результати ЗНО з української мови учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти (1669 осіб)

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
2 38 825 804

Високий рівень знань підтвердили дві особи. Це учні ДПТНЗ 
«Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічно освіти».

В цілому треба відмітити позитивні показники цього освітнього 
закладу: 99 осіб (це 63%) засвідчили високий, достатній і середній рівень; 
58 осіб (37%) засвідчили початковий рівень. Аналогічно виглядають ще 
декілька закладів (зазначені відсотки складають близько 50% та 50%): ДНЗ 
«Згурівський професійний ліцей», ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей», 
ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти» та 
Білоцерківський коледж сервісу і дизайну (за напрямом підготовки 
кваліфікованих робітників). У цьому закладі вищі показники: 32% 
початкового рівня і 68% середнього і достатнього. Але в цілому по області 
відсоток початкового рівня вищий (804 особи, 55%), ніж відсоток трьох 
решти рівнів (665 осіб, 45%).
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Результати ИЮ-2018
так ладів професійної (професійно- гсхиічної) осві і и 

( ча даними сайту Українського центру оцінювання якості освіти)

Р<1 іон
Кількість 
іарегсі ро 

на них

Результат складання н е п Бал за шкалою 100-200 Оцінка ДІІА"
не

з'явився
»нульова

ІЮ
не подолав 

поріг.
к-сть (%)

подолав
норії

ПІ і 11 а>8 птах обрано
як

ДПА

тіл ах£ тах

УКРАЇНА 43447 1766 165 19855(45,7) 21661 100.0 114.4 198.0 40679 1 3.6 12
м. Київ 2659 90 13 938 (36.7) 1618 100.0 116.9 188.0 2520 1 4.0 11
Вінницька обл.. 2781 104 11 1298(48.7) 1368 100.0 114.0 193.0 2636 1 3.6 11
Волинська обл,. 1426 41 10 681 (49,5) 694 100.0 112.6 181.0 1361 1 3.5 9
Дніпропетровська обл.. 581 71 3 200 (39.5) 307 100.0 117.3 173.0 378 1 3.5 8
Донецька обл.. 2279 102 11 1139(52.6) 1027 100.0 112.6 188.0 2133 1 3.6 10
Житомирська обл.. 1731 71 5 893 (54.0) 762 100.0 112.5 179.0 1648 1 3.5 10
Закарпатська обл.. 1497 28 5 862 (58.9) 602 100.0 111.5 179.0 1465 1 3.3 10
Запорізька обл.. 2162 94 3 892 (43.2) 1173 100.0 114.6 186.0 2002 1 3.6 11
Івано-Франківська обл. 2110 88 6 989 (49.1) 1027 100.0 113.7 186.0 2012 1 3.6 10
Київська обл.. 1679 82 9 746 (47.0) 842 100.0 113.8 198.0 1555 1 3.6 12
Кіровоградська обл. 1559 73 11 7>(.(51.5і 719 100.0 112.7 181.0 1468 1 3.4 10
Луганська обл 1215 64 2 574(50.0) 575 100.0 114.2 175.0 1128 1 3.6 10
Львівська обл.. 2161 84 5 779 (37.6) 1293 100.0 117.9 193.0 1850 1 4.0 12
Миколаївська обл.. 1579 82 9 821 (55.2) 667 100.0 112.5 171.0 1484 1 3.4 10
Одеська обл.. 2601 166 15 1259(52.0) 1161 100.0 113.3 189.0 2378 1 3.4 11
Полтавська обл.. 1824 40 5 792 (44.5) 987 100.0 115.6 184.0 1776 1 3.8 11
Рівненська обл.. 1754 21 4 753 (43.6) 976 100.0 115.6 178.0 1674 1 3.8 10
Сумська обл.. 1531 58 5 750(51.1) 718 100.0 113.9 178.0 1464 1 3.6 11
Тернопільська обл. 2228 86 6 1009(47.2) 1127 100.0 114.3 193.0 2128 1 3.5 11
Харківська обл.. 2616 87 13 1198(47.6) 1318 100.0 114.8 179.0 2514 1 3.8 10
Херсонська обл.. 954 62 3 475 (53.4) 414 100.0 112.7 182.0 864 1 3.6 10
Хмельницька обл.. 2192 77 5 1067(50.6) 1043 100.0 114.0 181.0 2088 1 3.5 10
Черкаська обл.. 112 14 0 18(18.4) 80 100.0 120.5 169.0 39 4.1 7
Чернівецька обл.. 1232 44 3 556 (46.9) 629 100.0 114.7 188.0 1186 1 3.7 11
Черніїівська обл.. 984 37 3 410(43.4) 534 100.0 114.6 176.0 928 1 3.7 9



Аналіз якісних показників ДПА з навчальних предметів засвідчив 
наступну картину. У таблиці 3 відображено результати ДПА з математики

Таблиця 3
Результати ДПА з математики учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти (1621 особа)

Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
43 437 997 144

Найвищими є показники середнього рівня (997 осіб з 1621, 62%). 
Найвищим відсотком високого рівня можуть пишатися викладачі та учні 
ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище». Це 14 учнів з 88, які 
виконували атестаційні завдання з математики. Високий відсоток 
достатнього рівня засвідчили учні ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький 
центр професійно-технічно освіти» (30%), ДПТНЗ «Броварський 
професійний ліцей» (49%), ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище» 
(64%).

811 учнів виконували атестаційні завдання з іноземної мови. 
Показники діаграми (Іноземна мова) свідчать про те, що це 4% (38 осіб) -  
високого рівня, 35% ( 349 осіб) -  достатнього рівня, 51% (521 особа) -  
середнього та 10% (103 особи). Хороші показники достатнього рівня 
показали учні ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей» (більше 50%), 
ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічно освіти» 
(54%).

З біології, хімії, фізики та інформатики кількість учнів, які складали 
ДПА, не є великою. Найкращі знання з біології показали учні ДПТНЗ 
«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»: 73% 
високого та достатнього рівнів, з хімії -  учні ДПТНЗ «Рокитнянський 
професійний ліцей» (53%), з інформатики -  учні ДПТНЗ «Фастівський 
центр професійно-технічної освіти» (100% високого та достатнього рівнів). 
Фізика залишається бажати на краще.

Якщо говорити в цілому по області, то найвищими є показники 
середнього рівня. Такий факт обумовлений рядом об’єктивних причин, 
однією яких є низький рівень знань учнів з базової загальної середньої 
освіти, які приходять на навчання до закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти.

Діаграми, наведені нижче, показують відсотки низького, середнього, 
достатнього та високого рівнів знань учнів у розрізі предметів, з яких 
складалася ДПА у 2017/2018 навчальному році.
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Інформатика
Математика

Рекомендації до підготовки та проведення ДПА 
у 2018/2019 навчальному році

1. Врахувати факт запланованої на 2018/2019 навчальний рік 
ДПА з математики чи історії України у формі ЗНО;
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2. При складанні робочих навчальних планів надати більшу 
кількість годин на консультації з предметів, які виносяться на ДПА та 
ЗНО; використати з цією ж метою додаткові години.

3. На основі результатів вхідного контролю учнів І-го курсу (на 
основі базової загальної середньої освіти) скласти план роботи з учнями, 
які мають початковий рівень знань.
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Методичні рекомендації 
зі створення інклюзивного освітнього середовища 

у закладах ПТО області

Наталія Лятицька,
методист НМК ПТО в Київській області

Питання навчання дітей з особливими потребами набуває широкої 
актуальності сьогодні, адже право на рівний доступ до якісної освіти за 
місцем проживання в умовах закладу загальної середньої освіти чи закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти -  це право всіх дітей.

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних 
демократичних ідей: усі діти 
є цінними й активними 
членами суспільства.

Одним із пріоритетних 
завдань Нової української 
школи є формування 
інклюзивного освітнього 
середовища. На цьому 
наголосив заступник міністра 
освіти і науки України Павло 
Хобзей під час міжнародної
конференції «Інклюзія для всіх: освітня політика та практика».

«Сьогодні перед нами стоїть назвичайно важливе і відповільне 
завдання -  виховати нове покоління українців, для якого 

інклюзія стане частиною світогляду, інклюзія як новий погляд 
на місце «особливої» дитини в суспільстві»

Марина Порошенко

Київська область долучилася до всеукраїнського проекту з 
впровадження та розвитку інклюзивного освітнього середовища в Україні. 
Марина Порошенко підписала відповідний Меморандум про співпрацю в 
рамках проекту з головою Київської облдержадміністрації Олександром 
Горганом. Київська область стала сьомим регіоном-учасником проекту 
«Інклюзивна освіта -  рівень свідомості нації».
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Інклюзивна освіта не лише забезпечує найкраще середовище для 
навчання дітей з інвалідністю, але й допомагає усунути бар’єри та 
зруйнувати стереотипи.

Діти, навіть із серйозними функціональними порушеннями, які 
регулярно навчаються, закінчивши школу, мають більше шансів 
продовжити далі освіту та отримати спеціальність, влаштуватися на 
роботу, стати активним членами суспільства. Батьки бажають, щоб їхні 
діти зростали в колі друзів, відвідували заклад освіти разом з однолітками, 
братами та сестрами, залучалися до життя громади. Тому кожна сім’я 
повинна мати право вибору освіти для своєї дитини, незалежно від того, чи 
здоровою є дитина, чи має фізичні або розумові порушення.

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти -  одне з місць у 
громаді, де учні проводять багато часу, і одне з місць, яке може «охопити» 
дітей з інвалідністю. Нерідко стосунки, які формуються в ЗПО, впливають 
на ставлення, цінності та переконання, що продовжуються в старшому віці. 
Коли діти навчаються разом, інвалідність не розглядається як щось 
особливе або унікальне.

Інклюзивне навчання можливе лише у такому учнівському 
колективі, де проявляються закладені педагогом принципи 
гуманного ставлення один до одного, передбачає створення 

освітнього середовища, яке би відповідало потребам і 
можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її

психофізичного розвитку.

Архітектурно доступне та безпечне освітнє середовище є 
необхідною умовою інклюзивної освіти для всіх. Вхід до будівлі, 
відповідно до універсального дизайну, має бути один для всіх. Пандус і 
сходи створюють доступність, однак сегрегують дітей за ознакою способу 
пересування. Діти з інвалідністю мають вчитися на рівні з іншими. Якщо 
не можливо переобладнати весь навчальний заклад, то необхідно 
застосувати другий принцип універсального дизайну -  «гнучкість 
використання», тобто заняття, для дітей чи педагогогів з інвалідністю 
потрібно проводити у кабінетах на фізично доступному поверсі.

Якщо в Україні впровадження інклюзії в закладах загальної 
середньої освіти здійснюється упродовж багатьох років, то досвід 
застосування інклюзивного навчання в системі профтехосвіти незначний. 
Це пов’язано, насамперед, з низкою додаткових труднощів та проблем. 
Адже в ЗПО, крім загальноосвітньої підготовки, слід забезпечити надання 
учням висококваліфікованих практичних навиків: всебічно підготувати 
учнів до трудової діяльності на конкретному робочому місці, сформувати 
міцні професійні навички, уміння, зорієнтувати на дотримання вимог
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охорони праці на виробництві, якості виконання завдання, 
дисциплінованості і відповідальності.

Професійна підготовка дітей з особливими потребами спрямована на 
забезпечення конкурентоспроможності інваліда на ринку праці і його 
працевлаштування як у звичайних виробничих умовах, так і в спеціально 
створених умовах трудової діяльності. І тому для учнів з обмеженими 
фізичними можливостями потрібно створити всі необхідні умови для 
реалізації права на професійну освіту.

Мета інклюзії: запровадження стандартів доступності та 
універсального дизайну, що забезпечать включення і участь учнів 
з інвалідністю у всі сфери життєдіяльності закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти; подолання існуючих бар'єрів, які 
заважають або обмежують рівний доступ до послуг і об'єктів в 
отриманні якісної освіти; створення умов для учнів з особливими 

освітніми потребами з організації освітнього процесу в ЗПО.

У 2018 році Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної 
освіти у Київській області заплановано проведення ряду заходів для ЗПО з 
питань розробки та надання методичних рекомендацій щодо створення 
оптимальних умов для навчання учнів з особливими освітніми потребами, 
ефективного включення всіх учнів (студентів) до освітнього процесу, у 
тому числі й учнів з інвалідністю, підвищення рівня компетентності 
викладачів, майстрів виробничого навчання, які працюють із дітьми з 
особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища, 
взаємодії всіх учасників освітнього процесу, у тому числі й батьків.

З метою надання рівного доступу до здобуття якісної професійної 
освіти особам з інвалідністю у Комунальному навчальному закладі 
Київської обласної ради «Васильківській професійний центр» створюється 
навчальний центр для надання професійно-освітніх послуг молоді з 
особливими освітніми потребами.

Планується здійснювати прийом на навчання за 10 професіями, серед 
яких: «Швачка», «Кухар», «Пекар», «Касир банку», «Оператор з обробки 
інформації та програмного забезпечення», «Оформлювач вітрин, 
приміщень та будівель».
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Але вже сьогодні у ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» 
учні, які мають порушення слуху, здобувають професію «Різбяр по дереву 
та бересту».

Організація навчання учнів з особливими потребами в закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти дещо відрізняється від 
шкільної. У медицині існують певні норми, які регламентують допуск 
дітей з вадами здоров’я до навчання за певними професіями. Наприклад, в 
училищі з підвищеним рівнем безпеки не можуть навчатися учні з низьким
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порогом зору, важкими вадами опорно-рухової системи, психічними 
розладами та інше.

Правила інклюзивної освіти в ЗПО:

• Всі учні в учнівському колективі рівні.
• Всі учні мають рівний доступ до освітнього процесу та 

відпочинку.
• У  всіх учнів повинні бути рівні можливості для встановлення і 

розвитку важливих соціальних зв'язків.
• Планування і проведення освітнього процесу повинне бути 

ефективним, сучасним, інноваційним.
• Працівники, які включені в процес освіти, навчені стратегіям і 

процедурам, які полегшують процес включення, тобто соціальну 
інтеграцію серед однолітків.

• Програми і процес теоретичного, виробничого навчання та 
виробничої практики враховують потреби кожного учня.

• Родини учнів беруть активну участь в діяльності ЗПО.
• Всі працівники ЗПО налаштовані позитивно і розуміють свої 

обов'язки.

Основні завдання інклюзивної освіти в ЗПО:
1. Здобуття молодими людьми з особливими освітніми потребами 

професійної освіти відповідного рівня у  середовищі здорових однолітків 
відповідно до Державного стандарту.

2. Забезпечення різнобічного розвитку учнів ЗПО, реалізація їх 
здібностей.

3. Створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення 
освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку.
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4. Створення позитивного мікроклімату у  ЗПО з інклюзивним 
навчанням, формування активного міжособистісного спілкування учнів 
всіх категорій.

5. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу учнів з 
особливими освітніми потребами.

6. Надання консультативної допомоги сім ’ям, які виховують дітей з 
особливими освітніми потребами, залучення батьків до розробки 
індивідуальних планів та програм навчання.

Очікувані результати освіти для учнів  
з особливими освітніми потребами в ЗПО:

- В учнів є можливість активної і постійної участі у  всіх заходах 
освітнього процесу.

- Адаптація найменш ненав’язлива і не сприяє виробленню 
стереотипів.

- Заходи направлені на включення учня, достатньо доступні для
нього.

- Індивідуальна допомога не віддаляє та не ізолює учня.
- З ’являються можливості для узагальнення і передачі навичок.
- Педагоги, майстри виробничого навчання поділяють обов’язки в 

плануванні, проведенні і оцінюванні уроків.
- Створюється процедура оцінювання ефективності освіти.
- Створення умов для кожного бути успішним у  колективі, в якому 

кожен вважає свій внесок важливим, в якому учні працюють разом на 
уроках теоретичного, виробничого навчання та виробничої практики.

Створення умов в ЗПО для здійснення навчання 
учнів з особливими освітніми потребами

1. Безперешкодний доступ до території та приміщень освітнього 
закладу, зокрема для дітей з вадами опорно-рухового апарату. В тому числі 
для учнів, які пересуваються на інвалідному візку, з вадами зору.

2. Забезпечення закладу освіти необхідними навчально- 
методичними посібниками, наочно-дидактичними, індивідуальними 
технічними засобами навчання.

3. Наявність кабінетів педагогічного розвантаження.
4. Забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками 

роботи з дітьми з особливими потребами, у тому числі і майстрами 
виробничого навчання.
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Організація освітнього процесу в ЗПО
Основна увага в організації навчального-виробничого й виховного 

процесу в ЗПО звертається на:
1. Індивідуалізацію навчання.
2. Диференційований підхід до учнів.
3. Проведення заходів із соціальної реабілітації.
4. Психологічну підтримку.
5. Медичний супровід учнів у процесі здобуття освіти.

Головною метою  цього є підвищення мотивації до професійного
навчання та подальшого працевлаштування дітей з особливими потребами.

Рекомендації для викладачів і майстрів виробничого навчання 
в організації освітнього процесу

1. Всебічне ознайомлення з анамнезом учня:
- розуміти його особливості,
- знати закономірності розвитку.
2. Вивчення психічних якостей:
- вивчити стан уваги, рівень пізнавальних можливостей, професійних 

здібностей, темп роботи кожного учня,
- уміння спостерігати за учнем та регулювати його навантаження,
- у роботі з учнем враховувати стан зору, слуху, особливості 

моторики.
3. Бути добре ознайомленим з приладами та пристроями, якими 

користується учень.
4. Адаптувати навчальні плани, методики, матеріали та навчальне 

середовище до специфічних потреб вихованців:
- використовувати можливості, надані варіативною частиною плану, 

що забезпечує індивідуальний характер розвитку учнів;
- враховувати їхні особистісні особливості, інтереси й схильності;
- формувати в учнів життєві та професійні компетентності, досвід 

професійного самовизначення, розширити освітню діяльність у 
позаурочний час, реалізовувати зміст виховання в різноманітних видах і 
формах діяльності учнів ЗПО, зокрема: навчально-пізнавальній, 
професійній, суспільно-корисній, художньо-творчій, краєзнавчій, 
народознавчій, спортивно-оздоровчій, організаторській тощо;

- навчитися визначати, оцінювати і створювати оптимальні умови 
для спілкування й адаптації вихованців з різними потребами до 
учнівського середовища;

- вивчати і застосовувати головні принципи і стратегії колективної 
командної роботи.
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5. Зрозуміти важливість цілеспрямованого залучення до роботи з 
учнями членів родини, встановлення з ними партнерських стосунків.

У ході навчання учнів з порушеннями зору викладач чи майстер 
виробничого навчання має враховувати офтальмологічні дані щодо 
ступеня зниження зору, характеру захворювання, особливостей його 
перебігу та прогнозу на майбутнє (можливість погіршення чи 
покращання). З огляду на це, вони, у першу чергу, мають бути 
поінформовані про рекомендації офтальмолога стосовно використання 
звичайних і спеціальних засобів корекції й додаткових засобів, що 
покращують зір (збільшувальні лінзи, проектори, тифлоприлади, 
аудіозаписи, спеціальні комп’ютерні програми, що трансформують 
письмовий текст у звуковий тощо).

Водночас необхідно враховувати певні особливості учнів з 
порушеннями слуху. Деякі учні зі слабким слухом можуть чути, однак 
сприймають окремі звуки спотворено, особливо початкові й кінцеві звуки 
у словах. У будь-якому випадку наставник має ознайомитися з медичною 
карткою учня, проконсультуватись із сурдопедагогом, логопедом, 
батьками, викладачами, у яких навчався учень у попередні роки, щодо 
створення й дотримання особливих умов його навчання.

Методика навчання учнів із вадами слуху базується на зоровому 
сприйнятті навчального матеріалу: на заняттях паралельно із викладачем 
повинен працювати сурдоперекладач, а оскільки учні не можуть одночасно 
слухати і писати, то викладачі готують адаптовані методичні посібники, 
використовують мультимедійну техніку.

Залежно від тяжкості ураження, учні з порушеннями опорно-рухового 
апарату в більшості випадків можуть навчатись в ЗПО за умови створення 
для них безбар’єрного середовища, забезпечення спеціальним 
устаткуванням (пристрої для письма; шини, які допомагають краще 
контролювати рухи рук; робоче місце, що дає змогу утримувати певне 
положення тіла тощо).

Слід зазначити, що особистісно зорієнтоване спрямування 
освітнього процесу забезпечує викладач-асистент. Будь-яку адаптацію 
матеріалів, методів або послідовностей виконання завдань, які учень 
використовує в освітньому процесі, слід коротко описати в 
індивідуальному навчальному плані (ІНП) учня, щоби точно та правильно 
передати всьому педагогічному персоналу інформацію про конкретні 
можливості й потреби учня. Оцінювання навчальних досягнень учнів з 
особливими освітніми потребами здійснюють згідно з критеріями 
оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним 
індивідуальною навчальною програмою і має бути стимулюючим.
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Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками 
позакласної та позашкільної роботи, до якої їх залучають, враховуючи 
можливості, інтереси, нахили, здібності, з огляду на побажання, 
психофізичні особливості та стан здоров’я.

Незважаючи на певні проблеми, які існують, інклюзивна освіта у 
закладах професійої (професійно-технічної) освіти має свої переваги. Її 
корисність у тому, що учні з порушеннями здоров’я звикають жити в 
середовищі своїх здорових чи то відносно здорових однолітків, беруть 
активну участь у навчально-виробничому процесі й позаурочній роботі, 
привчаючись таким чином до активного життя в соціумі. Їхні ж 
одногрупники звикають толерантно сприймати людей з особливими 
потребами і ставитися до них як до рівних.

Усі діти, перебуваючи в інклюзивному середовищі, можуть 
навчитися цінувати й поважати дітей з відмінними здібностями. Вони 
навчаються бачити людину, а не передусім її ваду чи обдарованість, та не 
помічати пов’язаних із ними соціальних ярликів.

Таким чином, інклюзивне освітнє середовище -  це середовище, де 
всі учні незалежно від свої освітніх потреб здатні навчатися ефективніше, 
підвищувати свою соціальну компетентність, вдосконалювати 
комунікативні навички, а також відчувати себе частиною спільноти.
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Методичні рекомендації 
до удосконалення організації роботи кабінету охорони праці

та безпеки життєдіяльності

Анатолій Нетреба,
методист НМК ПТО у  Київській області

Упродовж 2017 року проведено обласний огляд-конкурс кабінетів 
охорони праці та безпеки життєдіяльності закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти Київської області. Його проведення сприяло 
глибокому вивченню відповідності кабінетів загальним і спеціальним 
вимогам до матеріально-технічного оснащення, санітарно-гігієнічних 
правил та норм, наявності оптимальних умов для організації освітнього 
процесу та реалізації вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 
20.10.2005 року №609 «Про затвердження Положення про кабінет охорони 
праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального 
закладу».

У ході огляду-конкурсу значна увага приділялась питанням 
організації роботи кабінетів, атестації робочих місць за умовами праці, 
проведення навчання і перевірки знань працівників і учнів, забезпечення 
нормативно-правовими актами, проведення профілактичних заходів з 
охорони праці, передбачених колективними договорами.

Разом з тим, варто звернути увагу на необхідність створення у 
кожному закладі освіти належним чином оформленого кабінету охорони 
праці та безпеки життєдіяльності, основними завданнями якого є навчання 
учнів та працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, 
забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці, поширення 
позитивного досвіду щодо профілактики аварій, виробничого травматизму 
та професійних захворювань.

М атеріально-технічне забезпечення кабінету охорони праці 
та безпеки життєдіяльності

Приміщення кабінету має відповідати вимогам нормативно-правових 
актів:
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-  державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 
процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01;
-  наказу Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 року №974 
«Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та 
установ системи освіти України»;
-  правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом 
Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998р. №4.

Забезпечення опаленням і вентиляцією проводиться відповідно до 
СНІП 2.04.05-91 «Опалення, вентиляція і кондиціонування» з таким 
розрахунком, щоб у приміщенні підтримувалась температура у межах 17
20 С ° і відносна вологість повітря 40-60%.

У кабінеті встановлюються лампи денного освітлення, на вікнах -  
жалюзі, які можна використовувати для затемнення.

Рекомендується періодичне проведення поточного, а в разі 
необхідності -  капітального ремонту. Стіни бажано фарбувати у світло- 
жовтий колір, що створює атмосферу затишку та спокою.

У кабінеті встановлюються сучасні учнівські меблі з розрахунку на 30 
посадочних місць.

Необхідно забезпечити облаштоване робоче місце викладача. 
Рекомендуємо встановлення інтерактивної дошки. Робоче місце може бути 
обладнане багатофункціональними шафами, в яких зберігаються 
нормативні документи, друковані посібники, медіатека, дидактичні 
матеріали з охорони праці, тематичні папки, роздаткова література, 
електронна бібліотека, технічні засоби навчання тощо.

Приміщення кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності 
використовується тільки за призначенням.

Вагомим додатком до кабінету є його препараторська. У шафах 
можуть зберігатися наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні 
засоби навчання, тематична картотека, підручники на електронних носіях 
тощо.

Тут же може бути розміщено стенд (нішу) для зберігання 
спеціального одягу за галузевим принципом підготовки робітничих кадрів, 
а також пожежний щит для спецінвентаря, а саме: пожежне відро, лопата, 
багор, лом, сокира, два вогнегасники, ящик з піском.

Для своєчасної оцінки роботи та якісного функціонування 
кабінету проводиться його паспортизація та щорічна систематизація й 
оновлення нормативно-правової та методичної документації.
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Навчально-методичне забезпечення кабінету
В умовах оновлення змісту професійної освіти важливого значення 

набуває розробка та впровадження в освітній процес сучасних підручників, 
посібників, методик викладання, нового обладнання, комп’ютерної та 
електронно-обчислювальної техніки тощо.

Використання під час освітнього процесу комп’ютерної техніки 
дозволяє значно підвищити ефективність самонавчання за умови 
відповідного програмного забезпечення.

Комплекс навчально-методичного забезпечення складається з:
1. Навчальної документації:

-  навчальної програми;
-  поурочно-тематичного планування (розробляє викладач 

охорони праці та безпеки життєдіяльності);
-  планів-конспектів уроків.

2. Навчальних засобів для учнів:
-  підручників;
-  навчальних посібників;
-  довідників (за кожною професією);
-  інструкційно-технологічної документації (розробляє викладач 

охорони праці та безпеки життєдіяльності);
-  технічних засобів навчання.

Правильно організоване методичне забезпечення дозволяє підвищити 
інформаційну насиченість навчального матеріалу, забезпечує наочність, 
розширює можливості для самостійної пізнавальної діяльності учнів і 
активізує їхнє мислення: дозволяє досягнути результату педагогічної 
співпраці викладача і учня.

Організація роботи кабінету
Організація роботи кабінету охорони праці та безпеки 

життєдіяльності покладається на завідувача кабінетом.

Завідувач кабінетом:
-  розробляє перспективний та річний плани роботи кабінету;
-  сприяє забезпеченню високої ефективності навчально-методичної 
діяльності кабінету, упровадженню та ефективному використанню 
навчальних і методичних посібників, довідково-інформаційних матеріалів, 
сучасних технічних засобів навчання тощо;
-  спільно з адміністрацією закладу освіти, головами методичних 
комісій, інженером з охорони праці готує матеріали і рішення до розгляду 
на засіданнях педагогічної ради, нарад з питань стану забезпечення 
безпечних умов праці і навчання учасників освітнього процесу;
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-  забезпечує належний стан обладнання кабінету;
-  сприяє створенню та оснащенню куточків (стендів) з охорони праці, 
безпеки життєдіяльності у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях 
та інших приміщеннях;
-  створює картотеку спеціального обладнання, інструментів та засобів 
індивідуального захисту.

П  А С П  О Р  Т 
навчального кабінету 

«Охорона праці та безпека життєдіяльності»
Предмет: Охорона праці; 

Безпека життєдіяльності

ЗМ ІСТ

1. Посадова інструкція викладача та завідувача кабінетом.

2. Акт готовності кабінету до нового навчального року.

3. План-схема навчального кабінету.

4. Схема евакуації.

5. Правила користування навчальним кабінетом. Пам’ятка чергового по 

кабінету.

6. Призначення кабінету.

7. Приміщення для кабінету.

8. Навчальні меблі та інвентар кабінету.

9. Освітлення кабінету.

10. Організація методичної роботи у кабінеті.

11. Навчально-наочні посібники й устаткування для демонстрацій.

12. Бібліотека за професійною тематикою.

13. Технічні засоби навчання.

14. Наочний матеріал у кабінеті та його оформлення.

15. Планування, організація й облік роботи кабінету.

16. ДОДАТКИ:

Додаток 1. Навчальна література з охорони праці (ОП).

Додаток 2. Методичні посібники з ОП.

Додаток 3. Нормативно-правові акти з ОП.

Додаток 4. Картотека спеціального обладнання, інструментів та
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засобів індивідуального захисту.

Додаток 5. Навчальна програма з предмета «Охорона праці».

Додаток 6. Перелік стендів.

Додаток 7. Перелік плакатів і таблиць.

Додаток 8. Відеотека.

Додаток 9. Тести з ОП за темами.

Додаток ІО.Перелік технічних засобів навчання.

Додаток 11. Перспективний план кабінету.

Додаток 12. План роботи кабінету.

Додаток 13. План роботи служби ОП.

Додаток 14. Перелік загальноучилищних інструкцій з охорони праці і 

пожежної безпеки.

Додаток 15. Перелік посадових інструкцій.

Додаток 16. Перелік інструкцій з ОП за професіями та видами робіт. 

Додаток 17. Потемні інструкції за професіями.

Додаток 18. Інструкції для навчальних кабінетів: інформаційних 

технологій, хімії, спортивного залу, лабораторій кухарів, кондитерів, 

майстерні слюсарної.

Додаток 19. Інструктивно-методичні документи з питань безпеки 

життєдіяльності (БЖД).

Додаток 20. Інструкції з БЖД.

Додаток 21. Накази з ОП.

Додаток 22. План роботи гуртка з охорони праці.

Зі зразком паспорта та додатками до нього можна ознайомитися на 

сайті НМК ПТО у Київській області за посиланням: www.oblpto.in.ua 

(рубрика «Охорона праці» —►«Документація з охорони праці» ).
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М айстерня сучасних технологій

Людмила Радзіховська,
методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у  Київській області

План роботи обласної Школи молодого майстра з професії «Кондитер», яка 
успішно діє при Навчально-методичному кабінеті професійно-технічної освіти у 
Київській області з 2017 року, включає в себе самостійну роботу слухачів з 
відпрацювання окремих сучасних технологій, зокрема з оволодіння мистецтвом 
виготовлення та декорування кондитерських виробів, десертів у спеціалізованих 
кафе, кафе-кондитерських, ресторанах, барах. Для цього у 2018/2019 навчальному 
році в закладах професійно-технічної освіти планується організувати Майстерню 
сучасних технологій (далі -  Майстерню) -  творчі лабораторії, де будуть 
вивчатися та відпрацьовуватися особливості технології виготовлення 
кондитерських виробів і десертів. Обрані для приготування в рамках тренінгу, 
дані види є одними з найпопулярніших у ресторанних закладах світу.

В цілому робота Майстерні пов’язана з вивченням особливостей 
приготування та декорування кондитерських виробів і десертів, аналізом 
рецептурного складу і технологічних прийомів виготовлення виробів, технікою 
виготовлення декорів. Також планується відпрацювання навиків розробки 
техніко-технологічних карт на кондитерські вироби.

Форми роботи Майстерні -  це лекції, лабораторні заняття, індивідуальні 
завдання, самостійна робота майстрів та учнів з різноманітними інформаційними 
джерелами.

Тема занять Майстерні у  2018/2019 навчальному році:

Приготування та декорування десертів
Мета: набуття навичок сучасних способів виготовлення та декорування 

десертів.
О б’єкт вивчення: десерти.
Предмет вивчення: технологія десертів, особливості оформлення та подачі 

десертів, сучасні способи декорування.
У результаті вивчення сучасних технологій учні дізнаються інформацію

про:
-  асортимент нових виробів, які випускаються;
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-  вимоги до якості та основні властивості сировини, напівфабрикатів і готової 
продукції;

-  параметри технологічних операцій при виготовленні напівфабрикатів і 
готової продукції;

-  види дефектів, способи їх усунення і попередження;
-  порядок користування нормативними документами;
-  норми втрат і витрат сировини, напівфабрикатів та готових виробів;
-  особливості декорування нової продукції.

Учні навчаються:
-  готувати різні види десертів та оздоблювальні напівфабрикати;
-  виготовляти нову продукцію;
-  розробляти техніко-технологічні карти на нові вироби, які 

впроваджуються на підприємстві.
Зміст роботи

1. Скласти технологічні схеми на виготовлення продукції за описовими 
моделями.

2. Скласти рецептуру десерту на 1 кг та зазначити кількість та розмір порції.
3. Відповідно до варіанта виготовити десерти та декорувати їх.
4. Подати вироби на дегустацію, провести їх органолептичну оцінку, 

заповнити таблиці, оформити лабораторний зошит.
Варіанти

1. Десерт «Панакота»
2. Десерт «Крем-брюле»
3. Десерт «Терамісу»
4. Десерт «Шоколадний фондан»
5. Десерт «Макаруни»

Загальні відомості
Обрані для приготування в рамках тренінгу десерти є одними з 

найпопулярніших у наш час в ресторанних закладах світу. Вони мають італійське 
та французьке походження.

Крем-брюле в перекладі з французької означає «обпалені вершки».

Іигрсдкклі Виціди г
Вершки 35*» 500
Цукор білий 50
Аоаплі к о к 4 шт

1 Вашлк «ручок І ПОЛОШИШ)1
| Дрібний корігшский цукор ЗО
І В и й _____________ __________________ 1 N«1

Цей десерт, який складається з ніжного заварного крему, покритого шаром 
золотавої карамелі, може по праву вважатися національним надбанням Франції. 
За традицією, крем-брюле подають до столу виключно охолодженим, а
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карамельну кірку готують безпосередньо перед сервіровкою, карамелізуючи 
цукор за допомогою кулінарного паяльника. Незвичайний контраст гарячої 
карамелі і прохолодного крему в поєднанні з м ’яким смаком ванілі надає страві 
надто оригінального смаку.

Важливо пам’ятати, що якщо під час перемішування яєчно-вершкової маси 
утворюються бульбашки повітря, їх потрібно зібрати з поверхні ложкою або 
проколоти чистою голкою. Тому жовтково-вершкову масу намагаємося не 
збивати, а перемішувати, щоб уникнути утворення пухирців повітря.

Панакота (італ. Panna cotta -  «варені вершки») -  північно-італійський 
десерт з вершків, цукру і ванілі.

Мабуть, найбільш смачні десерти прийшли до нас із Італії. Ніжна панакота 
(правильніше буде панна котта) за своєю суттю -  це солодке желе, тільки 
виготовлене не на воді, а з вершків. Смак панакоти відтіняють соусами з малини, 
суниці, шоколаду.

Слід уникати додавання в панакоту порошку какао, він додасть їй зайву 
борошнистість і буде лише скрипіти на зубах. Для шоколадного смаку краще 
додати в неї розтоплений шоколад. А ще досить важливо не переборщити з 
цукром, тому що цей десерт легкий, повітряний, а зайва солодкість надає грубого 
смаку. Для того щоб легко дістати панакоту з формочок, необхідно до самих країв 
опустити форму в гарячу воду на хвилинку, потім ножем підчепити край і 
перевернути на тарілку.

Тірамісу -  також досить відомий італійський десерт.
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Його назва перекладається як «тягни мене вгору», що відображає піднесений 
настрій під час і після його вживання. Вперше тірамісу приготували для 
Тосканського герцога. Тоді ці повітряні солодощі називалася «суп герцога». 
Герцог залишився задоволеним і завіз рецепт у Флоренцію, звідкіля він 
поширився всією Італією. Сучасну назву десерту дали венеціанські куртизанки, 
які відзначили його властивість піднімати настрій. Справжній тірамісу можна 
спробувати тільки на Апеннінському півострові, тому що тільки там роблять 
ніжний вершковий сир маскарпоне -  основний інгредієнт тірамісу. Інші елементи 
справжнього тірамісу -  печиво савойарді й вино «Марсала». Подають виріб 
охолодженим.

Макаруни (макарони) -  це мигдально-збивне печиво різноманітного кольору 
і смаку, досить популярне у Франції та інших європейських країнах.

Макарони (Macarons). Для нас це певні макаронні вироби, а для усього світу 
«макарони» -  це печиво з мигдального борошна, яєчних білків і цукрової пудри. 
За формою це сендвіч з двох половинок безе (усіх можливих кольорів), між якими 
знаходиться прошарок крему.

Походження цього десерту до кінця не відомо. За однією з версій, воно 
походить від італійського «maccherone» і венеціанського «macarone», що в 
перекладі означає тонку пасту. Однак інші вважають, що ця назва є похідною від 
«ammaccare», тобто «розчавити» або «бити», тому що основний інгредієнт для 
приготування -  це мигдальна паста, яку одержують розтиранням і збиванням. 
Окремі історики стверджують, що макаруни з ’явилися у Венеції в епоху 
Відродження. Інші ж заявляють, що це печиво було винайдено у Франції в 1533 
році, коли Катерина Медичі, вийшовши заміж за герцога Орлеанського, переїхала 
до Франції та привезла з собою свого кухаря і пекарів. І вже з їх допомогою 
впровадила кулінарні інновації серед французів.

На початку ХХ століття П ’єром Дефонтеном, засновником культової 
паризької кондитерської «Laduree», макаруни були доведені до досконалості: він 
поєднав дві половинки джемом.

Ш околадний фондан. Шоколадний фондан перекладається з французької як 
«шоколад, який розтає». Цей оригінальний та дуже смачний десерт складається з 
шоколадного кексу з рідким шоколадом усередині. Інколи його називають lava
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саке -  «тістечко з лавою», дуже популярні назви «шоколадний вулкан» та 
«шоколадна лава». Під час розрізання кексу з нього витікає шоколад. Досить 
важко утриматися від цього гастрономічного шедевру.

Додаток 1

Органолептична оцінка виробу_

Показник Х арактеристика Коефіцієнт
вагомості

Оцінка Добуток

Зовнішній
вигляд

3

Вигляд 
на розрізі

2

Запах 2
Колір 2
Смак 3

СУМА 10
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Додаток 2
Витрати сировини

Нап івфабрккат Кількість, г

Вихід 1000

Табл і (ця — Витрати сир о вин и

Сировина
Разом

Вь'.пме-пъаюи н-'ф ■МПШДДЛН1 Н-ф

н а  1 КГ
на 1 порцію 

г на 1кг на 1 порцію 
г на 1 ет

наї порцію 
г

Висновки роботи з приготування виробу
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Соціальна мережа Facebook -  на службі професійної орієнтації

Лілія Попович,
методист 

ДНЗ «Богуславсъкий центр 
професійно-технічної освіти»

Сучасний рівень суспільства, інтенсивний розвиток новітніх 
технологій, високий ступінь розвитку інформаційних та комунікативних 
технологій, інтеграційні процеси, які відбуваються в світі, пропонують 
нові можливості для підвищення рівня якості освітньої діяльності.

Останні технічні досягнення часто знаходять застосування в 
освітньому процесі, і соціальні мережі в цьому сенсі не є винятком.

Соціальна мережа -  інтерактивний, багатокористувацький веб-сайт, 
контент якого наповнюється самими учасниками мережі. Сайт -  це 
автоматизоване соціальне середовище, яке дозволяє спілкуватися групі 
користувачів, об'єднаних спільним інтересом.

БасеЬоок -  в наш час одна з найбільших соціальних мереж, яка 
останнім часом приділяє немало уваги освіті. Багато закладів освіти 
використовують засоби Facebook для публікації новин, збирання 
інформації, спілкування, залучення учнів.
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Адміністрація ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної 
освіти», ставлячи за мету подальший розвиток, використовує мережу 
Інтернет як ефективний засіб просування реклами з пошуком цільової 
аудиторії за короткий термін. Серед інших, SEO -  це форма онлайн- 
маркетингу, пошукова оптимізація чи пошуковий маркетинг, орієнтований 
на створення сайту і його контенту максимально релевантного як для 
пошукових систем, так і для користувачів. Пошукову оптимізацію можна 
використовувати для реклами в соціальних мережах.

Метою проведення профорієнтації через соціальну мережу Facebook є 
підвищення інформованості молоді про професії, за якими вони можуть 
набувати фахову підготовку.

Пошукова оптимізація ^ Е О ) в соцмережі Facebook включає такі 
етапи:

- визначення цільової аудиторії;
- створення груп і сторінок в соцмережі;
- підтримка створених груп і сторінок;
- прояв активності за межами груп (форуми: оголошення і

обговорення);
- створення зв’язку між групами, сторінками і сайтом закладу освіти.
Соцмережу Facebook можна використовувати для розміщення

матеріалів будь-якого типу: відео, презентації, посібники, фотографії тощо.

> , и  ,
г-» • «

* /  Вьд
і

Випуск 2018
43 світлини

93



Окрім того, за допомогою Facebook можна розповсюджувати матеріали 
шляхом пересилання чи розміщення користувачами у себе на сторінці.

Для ефективної реклами текст має бути оптимізованим, а зображення 
має бути з альтернативним текстом. Оптимізація тексту досягається 
аналізом на унікальність, а також формуванням семантичного ядра, тобто 
пошуком ключових слів. Унікальність перевіряється сервісами Google: 
Advego Plagiatus (програма пошуку в Інтернеті часткових або повних копій 
текстового документа з інтуїтивним інтерфейсом, яка показує ступінь 
унікальності тексту та зазначеного URL, джерела тексту, відсоток збігу 
тексту), Double Content Finder (DC Finder), Praide unique content analyzer, 
text.ru. Аналіз відбувається шляхом порівняння з текстами на інших 
сайтах. Якщо даний текст унікальний менше ніж на 89%, то пошукові 
сервіси не будуть видавати посилання на бажані статті чи матеріали.

Також не потрібно забувати про ключові слова. Ними можуть бути: 
назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти, назви професій, 
номери груп тощо. Потрібно враховувати під час роботи в SEO, що 
щільність ключових слів не повинна перевищувати 5%. При написанні 
тексту потрібно уникати складних довгих речень. Текст не повинен 
перевищувати 2000-2500 символів.

Перевагами проведення профорієнтації в соціальній мережі Facebook
є:

розширення цільової аудитори;
-  спілкування з представниками цільової аудиторії в час, 

зручний для усіх сторін;
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можливість надавати інформацію у зручному вигляді за 
запитом користувача;

-  економія часу за рахунок надання типових відповідей 
відвідувачам груп і сторінок в соцмережі.

Таким чином, застосування пошукової оптимізації забезпечує 
ефективну профорієнтацію організацій з використанням соцмережі. 
Інноваційний підхід, пов'язаний з використанням організації соціальної 
мережі в освітніх цілях, стимулює пізнавальну активність учнів і, як 
результат, підвищує рівень освіти. Крім того, існує низка переваг у 
використанні соціальної мережі Facebook, наприклад: можливість
заощадити час, витрачений на те, щоб учні могли звикнути до нового 
комунікативного простору, перспектива опанувати неформальне 
спілкування.
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Ф естиваль професій «Ліга професіоналів»

Аліна Степаненко,
методист ДПТНЗ «Переяслав- 

Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти»

Кажуть, що життя без праці -  це злодійство. Вдалий вибір професії -  
це запорука того, що людина упродовж життя буде натхненно працювати і 
отримувати від роботи справжнє задоволення.

У вересні 2017 року у ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти» стартував проект «Розвиток стійкого 
інтересу учнів до майбутньої професії».

Мета проекту — прищеплення учням поваги до обраної професії, 
прагнення до самовдосконалення. підвищення професійної майстерності; 
популяризація робітничих професій як джерела економічного розвитку 
України; виявлення активної та ініціативної молоді, розкриття та 
підвищення творчого потенціалу учнів; покращення рівня
поінформованості майбутніх абітурієнтів про робітничі професії.

Проект складався із п ’яти етапів, його завершальним і ключовим 
моментом стала організація Фестивалю професій «Ліга професіоналів». 
Слід зазначити, що на попередніх етапах конкурсного відбору учасники 
(180 учнів і 45 наставників) взяли участь у змаганнях, які тривали 
упродовж вересня 2017 р. -  лютого 2018 р.: конкурс-виставка фотоколажів 
«Я — творець свого майбутнього», медійний проект «Я обрав свою 
професію тому що, ...», інтернет-акція «У світі професій» та інтелект- 
турнір на знання своєї професії «Молода гвардія професіоналів». Детально 
ознайомитись з планом заходів по кожному конкурсу, умовами, порядком 
проведення і критеріями оцінювання можна на сторінці сайту Переяслав- 
Хмельницького ЦПТО у рубриці «Проектна робота» або за посиланням 
http: //pereyslavspt. org.ua/index/polozhenni a/0-153. На останньому етапі 
проекту команди-переможці випробували свої сили у трьох конкурсах і у 
чотирьох професійних естафетах, а глядачі — запрошені учні шкіл міста та 
району — долучилися до перегляду оригінального профорієнтаційного 
заходу.

Завдання першого конкурсу передбачало організацію рекламної 
кампанії у заздалегідь створеному відеоролику «Навчатися в ЦПТО -  бути 
найкращим у своїй справі». У другому конкурсі під назвою «Промоушен
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STAR» відбулась презентація робочого одягу і професійної продукції. А у 
третьому — «5 хвилин сміху, або Гумор у моїй професії» -  учасники 
продемонстрували всю палітру кмітливості і почуття гумору по 
відношенню до обраної професії.

В перервах між конкурсами проводились професійні естафети, у яких 
взяли участь по одному представнику від кожної команди.

Сценарій Фестивалю професій «Ліга професіоналів»
(парад професій під музичний супровід)

Критерії оцінювання: відповідність виступів умовам проведення 
конкурсів, командний дух, естетична та сценічна культура, демонстрація 
професійних вмінь і навичок, креативність.

Учасники конкурсу: 4 команди-фіналісти.
Склад членів журі: представники органів місцевого самоврядування 

та роботодавці.
Ведучий: Вітаємо всіх на 5-му етапі проекту «Розвиток стійкого 

інтересу до майбутньої професії» — Фестивалі професій «Ліга 
професіоналів». До фіналу дійшли команди, які найкраще 
продемонстрували свою професійність, майстерність, креатив і злагоджену 
командну роботу. Вітайте оплесками кращих з кращих -  команда 
адміністраторів, операторів комп’ютерного набору «Кібермени», команда 
кухарів-кондитерів «Rainbow Candy», команда механізаторів «Спінери», 
команда кравців «Стиль».

За останніми новинами порталів по працевлаштуванню, на ринку 
праці з ’явилися нові вакансії. Хто бажає працювати?... На сьогодні 
потрібні: 2 механізатори.
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Учень: Я!
Ведучий: . 1  кравец ь .
Учень: Я!
Ведучий: . 2  адміністратори.
Учень: Я!
Ведучий: Та почекайте, юначе. У нас он скільки бажаючих, а робочих 

місць -  обм еж ено. Що ж мені з вами усіма робити? Чи конкурс 
влаштувати?.... Точно, якраз і роботодавці на м іс ц і . Хочу представити 
вам, дуже поважних людей:

Саме вони і оберуть потрібних для себе робітників — команду, яка 
найкраще впорається з усіма запропонованими конкурсами і матиме право 
отримати перші робочі місця. Тож зволікати не будемо — мерщій 
готуватися!

(команди ідуть зі сцени під музичний супровід)
Ведучий: Перший конкурс: рекламна кампанія «Навчатися в 

ЦПТО -  бути найкращ им у своїй справі».
Умовами конкурсу передбачено створення рекламного відеоролика 

тривалістю до трьох хвилин за участю одного із учасників команди — 
головного героя — професіонала своєї справи. В сюжеті відеоролика може 
бути задіяна вся команда. Оцінюється цілісність сюжету, широта діапазону 
особливостей професії, креативний підхід. Бажаю всім командам успіху, а 
ми розпочинаємо. Першими рекламуватиме свого майбутнього робітника 
команда_________________ .

(музика)
Вашій увазі пропонуємо рекламний ролик команди

(музика)
Настав час продемонструвати свою рекламну кампанію команді

(музика)
Завершує перший конкурс рекламної кампанії «Навчатися в ЦПТО -

це бути найкращим у своїй справі» команда__________________ .
(музика)

Ведучий: Перший конкурс уже позаду, всі команди налаштовані на 
перемогу, тому залишається побажати тільки успіху. Відчуваю, що 
боротьба буде запеклою!!!
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Для того, щоб зняти 
напругу між учасниками, 
давайте проведемо
невеличку професійну
перерву. Для цього мені 
потрібно по одному
учаснику від кожної
команди.

Хочу звернути вашу 
увагу на те, що у підготовці 
до фестивалю кожній команді 
допомагали їхні керівники групи. Давайте за це подякуємо їм оплесками. 
Родзинкою нашого заходу є й те, що за кожною командою був закріплений 
тренер, який не тільки допомагав у підготовці, а й підготував невеликі 
випробування для всіх команд. Хочу представити вам тренера команди 
«Стиль» — заступника директора з НВР -  Слюсар Ірину Володимирівну.

Тренер команди «Rainbow Candy» — заступник директора з 
навчальної роботи -  Назарова Світлана Володимирівна.

Тренер команди «Спінери» — заступник директора з виховної роботи 
-  Г айдар Наталія Володимирівна.

Тренер команди «Кібермени» — методист закладу -  Юрченко Тетяна 
Володимирівна.

Шановні члени журі, вам необхідно слідкувати за виконанням 
завдання та відзначити собі учасника, який перший впорається із 
завданням та додати до турнірної таблиці +5 балів команді; учаснику, який 
впорається із завданням другий — +4 бали; третьому — +3 бали і 4-му — 
+2 бали.

Перше професійне випробовування підготувала нам тренер команди 
«Стиль» Ірина Володимирівна. Вам слово.

(зачитує умови конкурсу)
Ведучий: Умови конкурсу ми почули. Учасники, вам все зрозуміло? 

Можемо розпочинати. Час пішов.
(музика)

Вітаю всіх учасників, із 
завданням ви впоралися, кожен 
приніс своїй команді додатковий 
бал, подякуємо оплесками 
командам, а про результат цієї 
естафети ви довідаєтеся згодом.

(музика)
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Ведучий: Команди
відпочили і готові до подальшої 
боротьби. Тому я із задоволенням 
оголошую другий конкурс
«Промоушен STAR», умовами 
якого передбачено презентацію 
робочого одягу або професійної 
продукції (тривалість презентації 
— не менше 5-ти хвилин).

Всі ми знаємо, що зовнішній 
вигляд є візитівкою будь-якої 
людини, робочий одяг -  не виняток. Яким його бачать наші команди ми 
зараз і перевіримо. Оцінюється цілісна картина виступу, музичний 
супровід, сюжетна лінія.

Бажаємо успіху кожній команді і запрошуємо на сцену перших 
учасників:

Команда «Rainbow Candy» (виступ команди).
Перебуваючи 

в стані ейфорії 
від побаченого, 

відразу 
переходимо до 
другої команди 
— «Спінери». 
Під ваші

оплески 
запрошуємо їх 

на сцену (виступ 
команди).

Вражаючий показ, відчуваю, що наступна команда підготувала теж 
щось цікавеньке. Запрошую на сцену команду «Кібермени» (виступ 
команди).

Останніми в цьому конкурсі нас вражатимуть учасники з команди 
«Стиль», вітайте їх на сцені.

(музика)
Ведучий: Після кожного конкурсу переконуюся, що до нас завітали 

справжні професіонали. Вже не заздрю нашим роботодавцям, адже саме їм 
потрібно обрати кращих із кращих. Тому дамо їм час на роздуми, а ми 
поки зробимо професійну перерву.
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Запрошую на сцену по одному учаснику від кожної команди. Умови 
оцінювання за професійну естафету залишаються такими, як і у 
попередньому виступі.

(музика)
Прошу тренера команди «Rainbow Candy» Світлану Володимирівну 

оголосити умови наступної професійної естафети, а членам журі 
рекомендую бути пильними.

(оголошуються умови естафети)
Умови зрозумілі всім учасникам? Тоді ми розпочинаємо.

(музика)
Естафета закінчилася, кожен учасник приніс своїй команді певну 

кількість балів. Для оголошення кількості балів за дві професійні естафети 
надаємо слово_______________________________________________________.

Учасники, дякуємо вам за невеличку цікаву перерву, можете 
повертатися до своїх команд.

Ведучий: Всі команди відпочили і готові до останнього конкурсу -  
«Гумор у моїй професії». Після двох серйозних конкурсів час відпочити і 
водночас визначитися, в якій 
професії найчастіше
відбуваються різні кумедні 
історії. Умови проведення 
конкурсу: довільний формат
(пісенний, комедійна сценка 
тощо), тривалість -  5 хвилин.

Всі готові до 5 хвилин 
гумору? Тоді ми розпочинаємо.
Команда «Кібермени»,
поспішайте на сцену.

(виступ команди)
Кажуть, що сміх продовжує життя, відчуваю, що сьогодні ми 

посміємося на славу, перша команда успішно впоралася із завданням, 
запрошуємо другу команду «Стиль».

(виступ команди)
Як виявилося, у нас учні не тільки професіонали у своїй справі, а й 

майстри гумору. Цікаво, що нам підготувала третя команда. Запрошую на 
сцену учасників з команди «Спінери».

(виступ команди)
Осі і підходить до завершення третій конкурс. З нетерпінням чекаємо 

виступу останньої команди. Команда «Rainbow Candy»! Підтримаємо 
гучними оплесками!

(виступ команди)
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Ведучий: Хвилюванню немає меж. Я можу тільки уявити, що зараз 
відчувають усі команди. Тому перед тим, як дізнатися про результати 
конкурсу та почути назву команди, яка сьогодні якнайкраще 
продемонструвала професійну майстерність, пропоную зробити невеличку 
перерву. Запрошуємо на сцену по одному представнику від команд.

(музика)
Естафета від тренера команди «Спінер» — Наталії Володимирівни.

(оголошуються умови естафети)
Непоганий результат, не будемо гаяти часу, відразу переходимо до 

останньої професійної естафети.
Естафета від тренера команди «Кібермени» — Тетяни

Володимирівни.
(оголошуються умови естафети)

(музика)
Ведучий: Останню естафету від наших тренерів успішно завершено, 

кожен учасник приніс своїй команді додаткові бали. Яка ж команда 
отримає сьогодні перемогу? Запрошуємо на сцену всіх учасників.

(Оголошення результатів, вручення подарунків)
Команди на місці. Щоб надати 

можливість членам журі все ж таки 
визначити чемпіонів серед 
професіоналів, витримати інтригу 
нашого заходу, надаю слово 
директору нашого Центру -  
Миколі Петровичу Лопаті.

Під час проведення фестивал 
кожен із вас, шановні глядачі, 
вболівав за якусь із наших команд.
Давайте перевіримо, яка ж із груп 
підтримки команд найактивніша:

(називаються по черзі групи підтримки команд)
Також кожна команда мала можливість залучитися підтримкою наших 

гостей. На минулому тижні всі команди отримали однакову кількість 
флаєрів для учнів шкіл. Всі гості, які завітали сьогодні до нас, повинні 
були принести ці флаєри із собою і залишити їх на реєстрації. Отже, за 
підрахунками кількості флаєрів, титул «Команда глядацьких симпатій
отримує» команда_____________________________

Для оголошення результатів та нагородження переможців на сцену
запрошуємо_______________________________________________ .

(нагородження переможців)

102



Ведучий: Наш захід був проведений у рамках проекту «Розвиток 
стійкого інтересу до майбутньої професії». Хотілося б відмітити, що всі 
учні в нашому закладі є майбутніми професіоналами. Адже наш 
Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти -  це не 
тільки заклад, де здійснюються мрій, а і заклад, де готують якісні робітничі 
кадри! А ми бажаємо всім свідомого професійного вибору!

До нових зустрічей!
Висновок

Участь у реалізації проекту надала можливість посилити 
усвідомлення необхідності підвищення кваліфікації і удосконалення 
набутих професійних умінь і навичок; задіяти широку аудиторію учасників 
серед учнівської молоді і педагогічного колективу; проявити високий 
рівень творчої і пізнавальної активності, зацікавленість у виконанні 
поставлених завдань; самоорганізацію і відповідальність, уміння 
працювати в команді. На нашу думку, мета проекту досягнута. Як 
результат -  успішно проведена профорієнтаційна робота серед учнів шкіл 
міста і району.

Перебіг реалізації проекту постійно висвітлювався на сторінках 
соціальних мереж, сайті ЦПТО та на каналі YouTubе.
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Проектна діяльність -  складова успішності

Вікторія Ю рченко,
методист НМК ПТО У Київській області

У єдності і мале зростає, 
а у розбраті й велике розпадеться

Солюстій

Часто можна почути вислів: «Проектні технології — майбутнє 
світової освіти». Чому проектна діяльність так міцно закріпилась в 
більшості сфер суспільної активності? Чи задовольняє метод проектів 
запити і потреби учнівсько-педагогічної спільноти? Як створити успішний 
проект?

Робота над впровадженням методичних проектів дозволяє поєднати 
команду однодумців у педагогічному колективі; зацікавити, залучити і 
підтримати учнівську молодь в реалізації ідей, задумів і планів, які 
спрямовані на досягнення головної мети, а саме: розвиток і популяризацію 
професійно-технічної освіти. Проектна діяльність — це не лише 
здійснення серйозних наукових досліджень, відкриттів і експериментів. 
Головна особливість і цінність впровадження проектів у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти полягає у тому, що всі вони 
мають професійну спрямованість, тісний зв'язок з виробничим процесом, 
ставлячи на меті закріплення й удосконалення професійних умінь і 
навичок. Учасники проектів мають змогу зазирнути у красу наукового і 
творчого пізнання, навчитися власноруч створювати шедеври і втілювати 
свої найсміливіші задуми.

Потрібно намагатися максимально скористатися середовищем 
конкурсів, виставок, ярмарків та інших масових заходів з метою 
популяризації своєї діяльності, встановлення нових контактів і 
налагодження співпраці зі стратегічними партнерами та інвесторами. Ще 
раз хочемо наголосити на необхідності активізації роботи педагогічних 
колективів щодо участі у різноманітних грантових конкурсах. Про тонкощі 
і нюанси отримання грантів йшлося, зокрема, на семінарі-тренінгу 
«Методика написання проектів для участі у конкурсах на здобуття грантів» 
для представників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Київської області, який відбувся 10 травня 2018 року на базі Публічної 
бібліотеки ім. Лесі Українки м. Києва. Список веб-сайтів для пошуку 
грантових програм знаходяться за цим посиланням: 
https: //drive.google.com/drive/u/1 /my-drive.
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За тенденцією 
останніх двох років, 
проекти, реалізовані і 

впроваджені 
упродовж 2016-2018 
навчальних років, 

переконливо 
заперечують той 
стереотип, що освіта -  
це зона

відповідальності 
виключно держави і

не достатньо сприятливе середовище для ініціативи і самовираження всіх 
учасників освітнього процесу.

Демонстрацією творчих 
здобутків з реалізації проектної 
діяльності профтехосвітян
області, зокрема, стала участь у 
Дев’ятій Міжнародній виставці 
«Сучасні заклади освіти», що 
відбулась 15-17 березня 2018 
року. На спільному стенді вони 
представили свої наробки з теми 
«Проектні технології у закладах 
професійної (професійно-
технічної) освіти». Це результати 
обласних проектів «Розвиток стійкого інтересу до майбутньої професії», 
«Трипільська культура -  джерело професійної майстерності», «Герої 
сучасності. Київщина» та Всеукраїнського конкурсу екологічних проектів 
«Збережемо Землю для наступних поколінь».

Про особливості реалізації кожного з них йтиметься згодом.
Проекти, представлені 

колективами закладів
професійної освіти на 
виставках, конференціях, 
конкурсах та інш. упродовж 
поточного навчального року, 
звичайно, відрізняються один 
від одного тематикою, 
структурою, стилем опису і 
способом оформлення
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презентації. Але все ж можна виділити сукупність показників (критеріїв), 
які визначають у цілому «успішність», «ефективність» того чи іншого 
реалізованого проекту, зокрема:

• правильно сформульована мета проекту (вимірювана в часі, реально 
досяжна; спрямована на досягнення певних змін; визначає якість 
підсумкового результату);

• вибір доступних і оптимальних ресурсів здійснення проектної 
діяльності (трудових, інформаційних, засобів виробництва, 
фінансових);

• влучно підібрана назва проекту (відображає зміст проекту, зрозуміла 
для цільової аудиторії, приваблива і небагатослівна);

• результативність проекту (відповідає сформульованим цілям, 
максимально містить як кількісні (скільки?), так і якісні (як добре?) 
показники, які повинні бути досягнуті в процесі реалізації проекту, 
практично корисна для цільової аудиторії проекту, відкриває нові 
горизонти діяльності);

• злагоджена командна робота (вдалий підбір членів команди, 
розвинуті комунікаційні навички у групі, взаємоповага, координація 
і розподіл обов’язків, використання потенціалу, досвіду, 
професійних навичок всіх учасників проекту);

• підтримка керівництва;
• вміння знайти і залучити до реалізації проекту якнайширше коло 

зацікавлених осіб (організації, установи, спонсорів, «групи 
підтримки» тощо);

• інноваційність ідеї («свіже рішення», неочікуваний підхід до 
вирішення поставлених завдань, оригінальний метод дослідження 
тощо).
Поради щодо якісної підготовки презентації знаходяться за цим 

посиланням: https: //drive.google.com/drive/u/1 /folders/1 izaC09sMhFGRO0aA7 
ba5c2oQLBFDtKGn.

Таким чином, проектна діяльність направлена на розвиток багатьох 
вмінь і навичок її учасників:
1. Застосування набутих знань в практичних умовах, отримання досвіду 
для власного професійного розвитку, самовдосконалення, реалізація в 
соціумі.
2. Розвиток критичного мислення здобувачів освіти у напрямку реалізації 
проектів, -  креативність, розуміння потреб і\або проблем суспільства; 
вміння самостійно знаходити, обробляти, класифікувати інформацію та 
оформлювати здобуті відомості і знання, самостійно примати рішення і 
брати на себе відповідальність.
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3. Розвиток навичок роботи у команді, який сприяє розширенню 
професійного світогляду і розвитку емоційного інтелекту, покращанню 
взаємодії і комунікації між її членами.
4. Підвищення мотивації до здобуття майбутньої професії, отримання 
відчуття насолоди від втілення власної ідеї, соціальних ініціатив і 
отриманого результату.

Для сучасного етапу розвитку системи освіти важливо збагатити 
освітній процес особистісно орієнтованими технологіями, однією з яких є 
технологія проектного навчання, яка має широкі можливості для 
предметного і міжпредметного навчання.

Пропонуємо Вашій увазі декілька із тих проектів, які відповідають 
описаним критеріям і отримали високу оцінку колег.
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V  , ■ і

Критерії
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\
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Таким чином, проектна діяльність направлена на розвиток багатьох 
вмінь і навичок її учасників:
1. Застосування набутих знань в практичних умовах, отримання досвіду 
для власного професійного розвитку, самовдосконалення, реалізація в 
соціумі.
2. Розвиток критичного мислення здобувачів освіти у напрямку реалізації 
проектів, -  креативність, розуміння потреб і\або проблем суспільства; 
вміння самостійно знаходити, обробляти, класифікувати інформацію та 
оформлювати здобуті відомості і знання, самостійно примати рішення і 
брати на себе відповідальність.
3. Розвиток навичок роботи у команді, який сприяє розширенню 
професійного світогляду і розвитку емоційного інтелекту, покращення 
взаємодії і комунікації між її членами.
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4. Підвищення мотивації до здобуття майбутньої професії, отримання 
відчуття насолоди від втілення власної ідеї, соціальних ініціатив і 
отриманого результату.

Для сучасного етапу розвитку системи освіти важливо збагатити 
освітній процес особистісно-орієнтованими технологіями, однією з яких є 
технологія проектного навчання, яка має широкі можливості для 
предметного і міжпредметного навчання.

Пропонуємо Вашій увазі декілька із тих проектів, які відповідають 
описаним критеріям і отримали високу оцінку колег.
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Нова сила -  бути українцем

Надія Хоменко,
соціальний педагог 

ДПТНЗ «Яготинський центр 
професійно-технічної освіти»

Історія, як відомо, не має умовного способу інтерпретації минулих 
подій. Між тим, людство знає багато випадків їх повторення. Це коли за 
однією війною приходить інша, доповнюючи страшну статистику втрат.

Не забувайте незабутнє... 
...і не знецінюйте коштовне 

Ліна Костенко

Ніхто з тих, хто воював понад сімдесят років тому за визволення 
України, навіть уявити не міг, як розвиватиметься її історія, в який спосіб 
буде анексовано Автономну Республіку Крим, які біль та страждання 
випадуть на долю людей Донбасу. І за таких історичних подій наш народ 
має пройти черговий етап визволення країни від нового окупанта.

Четвертий рік поспіль на Сході України боронять рідну землю 
справжні патріоти України. Для них є справою честі і гідності боротися, 
рішуче захищаючи Україну, жертвуючи найдорожчим -  життям.

За кожною історією -  справжній герой, на прикладі якого 
виховуватимуться прийдешні покоління українців. Вони різні за віком, 
професією, з різних куточків країни. Залишивши сім’ї, роботу, рідні міста, 
повернувшись з-за кордону, стали захищати своїх батьків і дітей. Бо 
майбутнє України для них -  понад усе.

Соціальний проект «Герої АТО. Київщина» — про сучасних героїв. 
Про мужність, героїзм і самопожертву військовослужбовців під час 
виконання військового обов’язку на Сході України.

Перша частина проекту «Герої АТО. Київщина», представлена 
25 квітня 2017 року на конференції-презентації результатів І етапу проекту 
і присвячена випускникам Державного професійно-технічного навчального 
закладу «Яготинський центр професійно-технічної освіти» під гаслом: «Не 
треба вмирати заради Батьківщини, треба вижити заради неї», 
висвітлювала долі учасників антитерористичної операції -  випускників
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навчального закладу і стала підґрунтям роботи над другою частиною 
масштабного проекту.

26 квітня 2018 року ми презентували другу частину проекту «Герої 
АТО. Київщина». Присвячена учасникам антитерористичної операції на 
Сході України -  жителям міста Яготина і Яготинського району, вона стала 
продовженням історії багатьох героїв першої частини. Свої географічні 
знання ми розширюємо не завдяки подорожам і екскурсіям, а через 
ганебну війну.

Волноваха, Логвинове, Зеленопілля, Слов’янськ, Щ астя, 
Авдіївка, Торецьк, Ш ахтарськ, Вуглегірськ, Красногорівка -  землі, які 
належать війні. Війна -  це страх людей, це біль у серці. Війна -  це втрата 
найдорожчих: для матерів -  дітей, для дружин -  чоловіків, для людства -  
життя.

Учасниками війни на Сході України стали 274 жителі м. Яготина і 
Яготинського району. Г оворять, що нагороди самі знаходять своїх героїв, 
такими стали 62 воїни яготинської землі.

Піски, М ар’їнка, Старобешеве, Зайцеве, Савур - М огила, 
Лутугіне. Усі ті, хто був там, хто не був, але пережив кожен бій, кожну 
втрату, кожну труну. Усі ті, хто повернувся звідти з обвугленою душею.

.М ин а ю ть  дні, ідуть роки.
Життя листки перегортає.
А біль війни -  він навіки,
В душі чомусь не зам овкає.

порозі освітнього закладу я бачу 
десятирічну дівчинку, яка міцно тримає за руку невисокого, худорлявого 
чоловіка, який видає старшим своїх років, трохи збентеженого, 
схвильованого .

Говорити Володі було важко. Протягом нашої довготривалої розмови 
я шукала цьому причину, і ось майже в кінці розмови Володимир не 
витримав і з болем у голосі розповів -  їхній донечці було чотири роки, 
коли померла дружина, відтоді він виховував її сам. А коли отримав

Нікого не залишила байдужим історія 
тата-воїна-героя Власка Володимира. 
Перша наша зустріч з Володимиром 
була призначена березневого дня на 
дев’яту годину. На зустріч я прийшла 
раніше. Відчувала хвилювання, в голові 
крутилися десятки запитань. З чого 
почати розмову, як вона складеться, що я 
почую цього разу, оскільки це була не 

перша зустріч з учасниками АТО. І ось на
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повістку, в голові промайнуло: «А як же донечка?» У чиновників рішення 
знайшлося дуже швидко -  на час служби дитину передати до інтернату.

А що як я не повернуся? Що тоді?. Ці думки Володимир відганяв і 
розумів: дитина має бути зігріта домашнім теплом з ним чи без нього. 
Десятки порогів було оббито, поки остаточним рішенням стало: дівчинку 
передати під опіку рідного дідуся -  батька Володимира.

А далі важкі дні в ій н и . На його очах були трьохсоті, двохсоті 
(чотири побратими) і єдине бажання -  повернутися живим. Завершуючи 
розповідь, Володя зробив паузу і промовив: «Я ніколи не міг подумати, що 
мені доведеться воювати. Я не міг уявити, що на моїх очах ворожа куля 
буде пронизувати голову людини, забираючи її життя. Такий дешевий 
кусок свинцю -  а забирає таке безцінне життя».

Як тяжко не було, та Володимир повернувся до мирного життя. З часу 
повернення до рідної домівки Володя обігрів дитину батьківською 
любов’ю, влаштувався на роботу. 10 березня 2018 року Володя, як і мріяв, 
одружився. І тепер у Володимира, разом з дружиною Оксаною та 
донечкою, народилися нові мрії і нові бажання мирного життя, а головне -  
це жити в любові і мирі.

. З  коханими не розлучайтесь!
З коханими не розлучайтесь!
З коханими не розлучайтесь!
Всім серцем проростайте в них!
Історія продовжується разом з життям. Для нас вона продовжується 

разом з тим, хто за час війни став частинкою нас самих.
Якими ж неспокійними 

видалися 2014-2015 роки для 
українців, які чи не щодня 
проживали історію молодого 
воїна-героя Краслянського Дмитра. 
Він отримав важкі поранення під 
Савур-Могилою. А потім 
незліченні дні, тижні, місяці 
лікування, реабілітації.

Сьогодні Діма -  активний 
учасник виховного процесу у 
формуванні патріотизму молодого 

покоління. Він радо проводить 
зустрічі з учнями, з педагогічним колективом.

Українці говорили: «Якщо Діма виживе -  Україна переможе». Ми 
щиро віримо, що Україна переможе, бо ж Діма не лише вижив, він вчиться 
жити по-новому, а отже, і Україна матиме нове життя.

111



М айорськ, Старомихайлівка, Новоайдар, Кримське, Попасна. Тут
постійно лунають вибухи, тут ллється кров, звідси везуть наших загиблих 
захисників.

Не спиться матусі, не спиться,
Хоч знає, що марно чекає,
Що стукне в вікно не синиця,
А синова рідна рука.
Не стукне уже -  ой не стукне,
Бо сина живого нема.
А та, що назавжди, розлука 
Безсонням її обійма.
В шибки голубіють світанки,
А ненька заснула на мить,
І ходить вона по Донбасу,
Де синова згасла блакить.
Недовгий цей сон, ой не довгий,
Але в нім відчула сліди,
Але в нім відчула дороги,
Де рідний синочок х о д и в .
І знову матусі не спиться.
Хоч знає, що марно чекає,
Що стукне в вікно не синиця,
А синова рідна рука.
Не стукне уже, ой не стукне,
Бо сина живого нема,
А та, що назавжди, розлука 
Безсонням її обійма.
Не повернулися до рідних домівок наші земляки: Домашенко  

Олександр Олександрович, Зуєв Андрій Олександрович, Говоруха 
В'ячеслав Ігорович, Світіч Олександр Миколайович, Ляпін Юрій
Олегович, Ткаченко Вадим Володимирович, Трухан В ’ячеслав 
Анатолійович, Труиіин Євген Миколайович

Як весняне сонечко, усміхалась донечка.
В оченятах сяяли щастя проміні}!.
Тішилася донечка, що її долонечка,
Крихітна долонечка -  в татовій руці.
Щебетала донечка про .жучка, про сонечко.
З татом не боялася навіть павучка.
Бо у  світі цілому їй із татом рідним
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Так спокійно й затишно було на руках...
...І раптом вона нічого не розуміє,
Чому матуся вовком виє?
Чом фото тата в чорній стрічці,
І  вогник тане -  тане в свічці...
І  хоч всього не розуміла, маленьке серце заболіло,
І  т их о почала ридати: «Нехай війна поверне тата!».

Тепер кожного, хто заходить до навчального закладу, на порозі 
зустрічає впевнений, довірливий і разом з тим теплий погляд мужнього 
воїна -  захисника Трушина Євгена.

Старогнатівка, Нікішине, Троїцьке, Бутівка, Амвросієвка, 
Широкіне.

Скільки їх таких? Сьогодні ми щасливі вже тим, що за період 2017
2018 років на нашу Яготинську землю не везуть труни.

Аеропорти, Іловайськ, Дебальцеве.
Подивіться на світлини. Подивіться в їхні очі.

Давайте скажемо всі 
разом: «Дякуємо». Одне слово.
Це зовсім не важко.

Давайте цінувати не лише 
своє життя, а й життя тих, хто 
стоїть між нашими домівками та 
ворожими танками.

Сьогодні навчальний заклад 
продовжує активну співпрацю з 
волонтерами. Серед них Армен 
Шахарянц, волонтер, якого 
знають чи не всі військові Сходу.

22 березня 2017 року на урочистій церемонії нагородження лауреатів 
Національного конкурсу «Благодійна Україна 2017» Армена було 
оголошено переможцем у номінації «Волонтер року».
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Робота над проектом -  це не лише робота з дотримання структури, 
виконання завдань і мети. Назва проекту — це уже по-своєму результат, до 
якого ти ідеш через довготривалі пошуки, перечитування, переосмислення, 
через хвилюючі, часом зовсім не очікувані зустрічі, розмови, яких ти не 
можеш спланувати і передбачити, через переживання, біль і сльози, які 
повільно виливаються і переростають у слайди, що розкривають нам долю, 
життя, історію, яку ми маємо збагнути, щоб зробити правильні висновки, 
правильний вибір і вчинити правильні дії.

Будуть змінюватися часи, освіта вирішуватиме нові завдання, проте 
актуальною є і буде одна проблема -  виховання громадянина України, 
який знає і пам’ятає свій рід, материнську мову, цінує минуле і буде гідно 
творити майбутнє.

Україна переможе! Україна -  квітуча, могутня держава з глибоким 
історичним корінням, з традиціями, з символами-оберегами. Україна -  
держава з великим майбутнім. Україна -  Єдина!!!

У рамках конференції-презентації результатів ІІ етапу проекту «Г ерої 
сучасності. Київщина» було представлено справжні витвори мистецтва -  
карти «Єдина Україна», виготовлені колективами закладів професійно- 
технічної освіти Київської області та представлені на виставці «Єдина 
Україна». Матеріалами для виготовлення даних шедеврів стали 
гіпсокартон і метал, дерево і текстиль, макаронні вироби і продукти 
харчування, бісер і стрічки -  усе, з чим працюють майбутні кваліфіковані 
робітники. Та попри різноманітність матеріалів, усі вироби передавали 
єдину ідею -  ідею цілісності, неподільності нашої держави.
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Еко-орієнтовані проектні технології професійного навчання

Віктор Матюшкін,
викладач біології та екології 

ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки»

Г оловним завданням закладу професійної (професійно-технічної) освіти 
є підготовка учнів до майбутнього життя, в якому кожна особистість буде 
успішною. При цьому зумовлюється необхідність забезпечення такої 
мотивації учнів до навчання, яка б спонукала їх до активної та творчої 
діяльності, а також до усвідомлення власної відповідальності за результати 
навчання.

Одним із ефективних методів для реалізації цих завдань є метод 
проектів. Саме він створює ефективні умови для самореалізації учнів, 
допомагає їм включитися в активну соціальну дію.

Педагогічні працівники та учні ліцею уже кілька років працюють над 
різноманітними дослідницькими та інформаційними проектами. Впродовж 
2017/2018 навчального року у Державному навчальному закладі 
«Професійний ліцей міста Українки» реалізовувався екологічний проект 
«Дослідження стану забруднення атмосферного повітря вихлопними газами у 
місті Українці».

П ^ О Ф І  »і* 1 «М ІННА О С В ІТ А  К И ЇВСЬКО «
ОВЛДСТІ

1И 1
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Абсолютні переможці 
Всеукраїнського конкурсу 

на кращий екологічний проект 
«Збережемо Землю  

для наступних поколінь»

І

ї й

і

І
місце

ДПТНЗ
«Білоцерківський

професійний
ліцей»

проект «Використання 
фітоіндикаційних 

властивостей кульбаби 
для оцінки забруднення

(виконавець: Матвєєв Дмитро 
Олегович, науковий керівник -  
Пилипець Ніна Болеславівна).

ґрунтів автомобільним 
транспортом»

ІІ
місце

ДНЗ «Професійний 
ліцей м. Українки»

проект «Дослідження 
стану забруднення 

атмосферного повітря 
вихлопними газами у 

м. Українка»

(виконавці: Гук Ганна 
Сергіївна, Пугаєва Анастасія 

Павлівна, Кузякіна Валентина 
Віталіївна, Волощенко Іван 
Володимирович, Пустовий 

Борис Миколайович, науковий 
керівник -  Матюшкін Віктор 

Анатолійович).

ІІІ
місце

ДНЗ «Ржищівський 
професійний 

ліцей»

проект «Ерозія ґрунтів -  
екологічна небезпека 

Ржищівщини»

(виконавці: Катошев Максим 
Олексійович, Нечидюк Микола 
Олексійович, Миненко Валерій 
Анатолійович, Бобровінецький 
Олег Олександрович, науковий 
керівник -  Москаленко Ганна 

Василівна).
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Переможці конкурсу за номінаціями:

Найкращий екологічний проект серед учнів/студентів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти будівельної галузі

ІІІ
місце

ДПТНЗ «Білоцерківське вище 
професійне училище 

будівництва та сервісу»,

проект «Екологічний слід людини заради 
майбутнього»

Чайкращий екологічний проект серед учнів/студентів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти аграрної галузі

І
місце

ДНЗ «Ржищівський 
професійний ліцей»

проект «Ерозія ґрунтів -  екологічна небезпека 
Ржищівщини»

Найкращий екологічний проект серед учнів/студентів закладів професійної освіти
автотранспортної галузі

І
місце

ДПТНЗ «Білоцерківський 
професійний ліцей»

проект «Використання фітоіндикаційних 
властивостей кульбаби для оцінки забруднення 

ґрунтів автомобільним транспортом»
ІІ

місце
ДНЗ «Професійний ліцей 

м. Українки»
проект «Дослідження стану забруднення 

атмосферного повітря вихлопними газами у 
м. Українка»

ІІІ
місце

ДПТНЗ «Рокитнянський 
професійний ліцей»

проект «Автомобіль майбутнього»

Найкращий екологічний міждисциплінарний проект серед учнів/студентів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти

І
місце

ДПТНЗ «Богуславське вище 
професійне училище сфери 

послуг»

проект «Моніторинг засобів побутової хімії в 
перукарській справі»

ІІ
місце

ДПТНЗ «Переяслав- 
Хмельницький центр 

професійно-технічної освіти»

проект «Індикація стану атмосферного повітря 
у місті Переяслав-Хмельницькому за 

допомогою лишайників»
ІІІ

місце
ДПТНЗ «Яготинський центр 
професійно-технічної освіти»

проект «Перспективи використання 
альтернативних екологічно чистих джерел 
енергії на території Яготинського краю»

Сертифікати учасників отримали:

За екологічний проект аграрного профілю
• ДНЗ «Згурівський професійний ліцей»
• ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»

За екологічний проект автотранспортного профілю
• ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище імені П. Р. Поповича»
• ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»
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Актуальність даного проекту зумовлена, насамперед, 
загальнодержавним рівнем екологічної небезпеки. Зберігання та утилізація 
відходів, нераціональне використання корисних копалин, забруднення 
водяних артерій, виснаження ґрунтів як результат безвідповідального 
господарювання людини, підвищення рівня захворюваності та збільшення 
показника смертності -  це лише верхня частина айсберга, який зветься 
«Екологічна катастрофа». У зв’язку з цим і виникла необхідність 
практичного спрямування екологічного навчання майбутніх 
кваліфікованих робітників з метою набуття усвідомленої відповідальності 
за наслідки своєї професійної діяльності. Даний проект нашого закладу 
освіти посів ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі на кращий екологічний 
проект «Збережемо Землю для наступних поколінь».

М ЕТОДИЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТУ
Тема: «Дослідження стану забруднення атмосферного повітря 

вихлопними газами у м. Українці»
Керівник: викладач біології та екології Матюшкін Віктор

Анатолійович
№
з/п

Основні засади 
діяльності Короткий зміст основних засад діяльності

1 Загальні
положення

Участь у конкурсі екологічних проектів проведена з метою 
формування та розвитку екологічної компетентності учнів, розуміння 
ними екологічних проблем у майбутній професії. Поглиблення знань, 
підвищення загальноосвітнього рівня, формування теоретичних і 
практичних навичок досліджень щодо збереження довкілля, вивчення 
стану природних об’єктів рідного краю.

2 Актуальність

Конкретних даних щодо стану забруднення атмосферного повітря 
вихлопними газами в м. Українці практично немає. Тому виникла 
необхідність визначити цей стан та розробити рекомендації щодо 
поліпшення якості досліджуваного об’єкта.

3 Значущість

Проведення дослідження має і соціальну, і практичну користь. 
Отримані результати нададуть жителям міста інформацію щодо 
забрудненості вихлопними газами, що дає можливість зреагувати на 
це конкретними діями. Дане дослідження не вичерпує всіх видів 
аспектів проблеми. Варто продовжити роботу в цьому напрямку, 
розрахувати не тільки збитки, заподіяні місту і здоров’ю людей, які 
проживають в місті, а й знайти шляхи покращання ситуації.

4

Навчальні 
предмети, за 
якими 
проводиться 
проект

Екологія, біологія, хімія, їх інтеграція з професіями, які опановують 
учні, а саме: «Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник на 
автоматичних та напівавтоматичних машинах», «Адміністратор; 
оператор комп’ютерного набору».

5 Мета проекту
Дослідження стану атмосферного повітря м. Українки, можливих 
змін його складу під дією автотранспорту та пошук шляхів 
покращання ситуації.

6 Завдання
проекту

На основі отриманих результатів дослідження розробити шляхи 
покращання стану атмосферного повітря в м. Українці. Підвищити 
загальноосвітній рівень учнів, формувати основи теоретичних і 
практичних знань, умінь та навичок у дослідницькій роботі.
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7 Учасники
проекту

Учні групи
- за професією «Слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник на 
автоматичних та напівавтоматичних машинах»: Волощенко Іван, 
Пустовий Борис;
- за професією «Адміністратор; оператор комп’ютерного набору»: 
Гук Ганна, Пугаєва Анастасія, Кузякіна Валентина.

8 Термін проекту 11.09.2017 р. -  26.10.2017 р.

9 Етапи реалізації 
проекту

Три етапи реалізації:
I. Мотивація та пошук теми проекту.
II. Аналіз літературних джерел, проведення дослідження.
III. Обробка отриманих результатів, висновки, шляхи можливого 
усунення проблеми.

10
Форма продукту
проектної
діяльності

Проект, який містить сукупність практичних та дослідницьких 
результатів, математичних розрахунків, отриманих учасниками 
проекту, спрямований на вирішення конкретної екологічної 
проблеми.
Відеоролик.

11
Публікації та 
доповіді щодо 
проекту

Проведені відповідні аналітичні семінари учнів за етапами проекту. 
Надруковано статтю у місцевій газеті «Дніпровський проспект».
На сторінці ліцею у Фейсбуці:
https://www.facebook.com/people/Професійний-Ліцей-Міста-
Укцаїнки/100022115927707.
На сайті ліцею licukr.com (новини).

12
Відзначення
учасників
проекту

Екскурсія до Національного науково-природничого музею НАН 
України, м. Київ.

Тема, яку обрали учні для дослідження, є дуже актуальною, оскільки 
одним із джерел забруднення атмосферного повітря в нашому місті є 
автомобільний транспорт. Він викидає у повітря велику кількість оксидів 
вуглецю та завдає великої шкоди природному середовищу і людям.

Разом з викладачем екології Матюшкіним Віктором Анатолійовичем 
учні закладу здійснили дослідження і опрацювали матеріал щодо наукових 
основ проблеми впливу автомобільного транспорту на стан атмосферного 
повітря, проаналізували методологічну базу дослідження стану повітря 
шляхом визначення показника інтенсивності руху автотранспорту та 
коефіцієнтів токсичності з концентрацією СО. Чисельність автотранспорту 
на вулицях Українки постійно зростає, що негативно впливає на 
самопочуття жителів міста: шум, забруднення повітря і ґрунтів. Особливо 
значне забруднення спостерігається поблизу перехресть, де автомобілі 
змінюють швидкість або мотори працюють в холосту.

Дослідження проводилось на ділянці вулиці Юності міста Українка. 
Учні розподілилися на групи по троє осіб (двоє підраховували з обох боків 
вулиці, третій оцінював ситуацію). Матеріал збирався в різні години 
протягом доби.

Інтенсивність руху автотранспорту визначалася методом підрахунку 
автомобілів різних типів -  час кожного терміну вимірювань (о 8-й, 13-й і 
18-й год.) 3 рази по 20 хв. Записи занесені у таблицю 1.
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Інтенсивність руху автотранспорту
Таблиця 1

Тип автомобіля Кількість автомобілів в різний період доби, шт.

8 годин 13 годин 18 годин
Середньої вантажності 7 6 10
Важкої вантажності 3 1 6

Автобус 8 10 13

Легковий 10 8 18

Автомобілі поділяють на три категорії: з карбюраторним двигуном, 
дизельні, автобус.

Таблиця 2
Сумарна інтенсивність руху на ділянці вулиці (шт./год.)

Тип автомобіля Кількість автомобілів в різний період доби, шт.

8 -  9 години 13 -  14 години 18 -  19 години
Середньої вантажності 21 18 30
Важкої вантажності 9 3 18

Автобус 24 30 39

Легковий 30 24 54

Всього 84 75 141

У результаті досліджень виявлено, що найбільша інтенсивність руху 
зафіксована близько 18.00 години, а найбільшу кількість викидів 
здійснюють легкові автомобілі, які працюють на бензині та дизельному 
паливі.

Було виконано розрахунок ступеня забруднення повітря 
відпрацьованими газами на ділянці магістральної вулиці міста Українки за 
концентрацією СО. Вирахувано, що середньодобовий показник 
коефіцієнту токсичності дорівнює 4,6 мг/м , що перевищує показник СО у 
20 разів, при середньому показнику 0,2 мг/м3 у звичайних умовах. Отже, 
автотранспорт має суттєвий вплив на повітряний басейн.

Учасники проекту проаналізували отримані дані та визначили шляхи 
зниження забруднення довкілля м. Українки відпрацьованими газами 
автомобілів.

Проведена робота та отримані результати проекту, з наміченими 
шляхами можливого покращення стану повітряного басейну м. Українки, 
не вичерпують усіх видів і аспектів проблеми. Але у зв’язку з тим, що 
даних про проведення подібного дослідження у нашому місті немає, 
можна зробити певні висновки:
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1. Учні ліцею перші в м. Українці провели хоч і не об’ємне, але 
наукове дослідження, яке має практичне значення.

2. Ліцеїсти реалізували зв’язок професії з екологічною наукою.
3. Учасники проекту отримали уяву про основи проведення 

наукових досліджень та їх теоретичне і практичне значення.
4. У ході роботи над проектом розвиваються пізнавальні навички 

учнів, формується вміння самостійно конструювати свої знання, уміння 
орієнтуватися в інформаційному просторі; активно розвивається критичне 
мислення.

5. Використання проектних технологій робить можливим 
формування та розвиток пошуково-дослідницьких, комунікативних, 
технологічних, інформаційних компетенцій, формує креативність, 
стимулює інтелектуальну активність, розвиває комунікативні вміння, 
допомагає формувати міжпредметні зв’язки, вчить використовувати 
інформаційно-телекомунікаційні технології, допомагає оволодіти 
навичками роботи в групі, формує соціальну мобільність.

6. Проведена робота та її оцінка спонукатиме учнів до подальшої 
науково-пізнавальної діяльності.
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Розвиток стійкого інтересу учнів до майбутньої професії

Галина Лужанська,
заступник директора з навчально-виробничої роботи 

ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне 
училище імені П.Р. Поповича»

У тому, що стосується майбутнього, я повторюю 
одне: за що б ви не взялися, головне -  будьте 
віддані своїй справі до кінця. Не обов’язково 
досягати якогось зоряного успіху, але бути чесним 
перед самим собою в обраній професії -

Сучасні вимоги до якості трудових ресурсів потребують переважно 
нових (інноваційних) підходів до їхньої професійної підготовки на базі 
професійно-технічних навчальних закладів. З урахуванням цього, на одне з 
перших місць в професійній освіті виходить завдання формування інтересу 
до майбутньої професії.

При формуванні стійкого інтересу до майбутньої професії важливу 
роль відіграють умови формування мотивації оволодіння професійними 
знаннями і вияву вольових зусиль в процесі оволодіння знаннями, що 
передбачає розвиток інтересу учнів до навчання, зокрема, не тільки до 
загальноосвітніх дисциплін, але й до процесу здобуття знань зі 
спецдисциплін; прагнення до досягнення успіху; формування ставлення до 
майбутньої професійної діяльності як творчої діяльності, усвідомлення 
значущості формування особистісних якостей і вмінь, формування потреби 
в професійному зростанні.

Формування в учнів стійкого інтересу до обраної професії є дуже 
важливим. По-перше, інтерес до професії є основою трудового виховання; 
по-друге, цей інтерес є одним із найсильніших мотивів навчання; по-третє, 
глибокий стабільний інтерес до професії підвищує професійну стійкість 
молодих робітників -  випускників ЗПТО, викликає моральне й емоційне 
задоволення своєю професійною діяльністю.

Проблема вибору професії завжди була актуальною і залишається 
такою в сучасних умовах. Яку професію обрати -  одне з головних завдань 
у житті кожної людини.

В умовах ринкових відносин, ринку праці, різних форм власності, 
безробіття і конкуренції своєчасний та обґрунтований вибір молоддю
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професії, навчального закладу набуває все більшого економічного і 
соціального значення, бо значною мірою впливає на результати праці, 
становище та авторитет особистості в суспільстві, колективі, на рівень 
добробуту, сприяє найбільш ефективній реалізації особистісного 
потенціалу. Необгрунтований вибір професії може спричинитися до 
розчарувань, психологічних та соціальних втрат, зокрема ускладнень у 
навчанні, подальшому працевлаштуванні та професійній діяльності, не 
дасть змоги особистості повністю проявити свої здібності та вміння.

Вагомим чинником у процесі вибору майбутньої професії є 
пізнавальний інтерес як важливий мотив діяльності особистості.

Як показує аналіз ринку праці, фахівці, які мають кваліфікацію за 
масовими робітничими професіями, в останні роки стабільно затребувані 
на підприємствах. Найпопулярнішими професіями, які сьогодні мають 
попит, є професії висококваліфікованих робітників: слюсарів,
електрогазозварників, токарів, водіїв, кухарів, продавців та інших 
представників робітничих професій.

Проблема підготовки учнів до свідомого вибору професії стає 
особливо актуальною тому, що орієнтація на певну професійну діяльність, 
свідомий вибір свого життєвого шляху є невід’ємною складовою всього 
освітнього процесу.

ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича» має у своєму арсеналі багато напрацювань щодо 
розвитку інтересу молоді до робітничих професій.

Саме тому ми обрали для роботи методичний проект «Розвиток 
стійкого інтересу учня до майбутньої професії».

М ЕТА ПРОЕКТУ

• Виявити, теоретично обгрунтувати і експериментально перевірити 
педагогічні умови, які сприяють ефективному формуванню інтересу до 
професії учнів закладів загальної середньої освіти;

• сформувати й розвивати свідому особистість, готову до конкретного 
вибору свого місця в житті;

• допомогти учневі визначитися у своїй професійній спрямованості, 
зробити вибір та в майбутньому відчути щастя життєвої реалізації;

• переконати учнів училища у тому, що, обравши робітничу професію, 
вони зробили правильний крок;

• вселити віру у власні сили та бачення перспективи кращого розвитку 
свого майбутнього. Потрібно не просто мріяти, а цілеспрямовано йти до 
мрії.
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ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

I. Надання допомоги учням у виборі професії:
• Вивчити передумови розвитку професійного пізнавального інтересу в 

педагогічній теорії і практиці;
• створити умови для вибору професії, разом з тим, формувати здатність до 

самостійного й усвідомленого рішення щодо свого вибору;
• виявити та формувати у школярів стійкі професійні інтереси, здібності й 

можливості;
• створити умови для осмислення випускниками системи цінностей, 

професійного майбутнього.
II. Створення моделі профорієнтаційної роботи в закладі:

• Побудова профорієнтаційної роботи на основі врахування вікових 
особливостей учнів;

• конструювання пізнавального профорієнтаційного матеріалу на основі 
принципів системності, послідовності й наступності;

• застосування активних методів навчання та виховання в профорієнтаційній 
роботі;

• реалізація зв'язків училища з батьками і педагогами-предметниками, 
представниками центру зайнятості, освітніх закладів міста, 
представниками трудових колективів підприємств міста.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. Створення творчого середовища, яке сприяє розвитку стійкого 
інтересу до професії.

2. Активна участь учнів у загальноучилищних заходах.
3. Згуртування колективів учнівських груп.
4. Підвищення позитивного іміджу робітничих професій.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Етап Термін
реалізації Завдання Відповідальні

І. Підготовчо- 
організаційний

Вересень -  
жовтень 2015

Опрацювати науково- 
педагогічну та 
психологічну літературу з 
проблеми

Лужанська Г.В. 
Шекера Л.В. 
Фанасєєва Л.М.

ІІ. Планово- 
прогностичний

Листопад -  
грудень 2015

Розробити проект 
(визначити конкретні цілі і 
завдання, зміст на кожному 
етапі дослідження)

Фанасєєва Л.М. 
Шекера Л.В.
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ІІІ. Діагостико- 
концептуальний

Січень- 
червень 2016

1.Діагностика рівня 
сформованості 
професійних інтересів 
школярів.
2.Анкета «Плани 
випускників шкіл на 
майбутнє».
3.Анкета «Твій вибір» 
(серед першокурсників)

Керівники груп, 
учні училища, 
школярі

IV. Основний Жовтень
2016-
квітень 2017

1.Розробити модель з 
формування інтересу учнів 
до майбутньої професії та 
педагогічні умови і заходи, 
що забезпечують розвиток 
інтересу до професії.
2. Випуск фотоколажів.
3. Розроблення і 
популяризація 
енциклопедій робітничих 
професій для 
старшокласників.
4. Розроблення та 
проведення нестандартних 
професійно орієнтованих 
уроків (бінарні -  фізика + 
електротехніка; 
обладнання та технології 
зварюваних робіт + хімія).
5. Популяризація кращих 
розробок уроків педагогів 
училища

Лужанська Г.В. 
Фанасєєва Л.М. 
Шекера Л.В. 
Педагоги 
навчального 
закладу

У.Організаційно
-виконавчий

Травень 2017- 
червень 2017

1. Створювати умови для 
випробування 
можливостей учнів у 
різних видах трудової 
діяльності (консультації 
щодо вибору професії, 
майстер-класи).
2. Отримати власний 
інноваційний досвід.
3. Розробити дидактичне і 
методичне забезпечення.
4. Запровадити «Уроки 
реального трудового 
життя», мета яких -  
ознайомлення учнів 
старших класів з ситуацією

Лужанська Г.В. 
Фанасєєва Л.М. 
Шекера Л.В.

125



на сучасному ринку праці, 
правилами та помилками 
вибору професії, 
формування мотивації до 
вибору актуальних на 
ринку праці професій.
5.Активізувати екскурсії на 
підприємства.
6.Результат -
сформованість особистісно 
значущого сенсу вибору 
професії, певної 
професійної спрямованості, 
професійне 
самовизначення учнів, 
готовність до зміни 
професійної спрямованості 
та переорієнтації на 
суміжні професії, на інші 
види діяльності відповідно 
до індивідуальних 
особливостей учнів.

VI. Корекційно - 
оцінний

Вересень
2017-
листопад 2017

Підготуватися до 
проведення звіту про 
результати роботи над 
проектом: аналіз та 
узагальнення результатів, 
оформлення 
методичних матеріалів.

Лужанська Г.В. 
Фанасєєва Л.М. 
Шекера Л.В.

VII.
Підсумковий

Грудень 2017- 
лютий 2018

Виступ на засіданні 
педагогічної ради «Кроки 
творчості -  кроки до 
успіху»

Лужанська Г.В. 
Фанасєєва Л.М. 
Шекера Л.В.

Інтерес до професії спонукає до постійного вдосконалення 
професійної майстерності, збуджує і акумулює енергію працівника, 
робить трудову діяльність привабливою і внутрішньо необхідною для 
особистості. Він сприяє формуванню сумлінного ставлення до праці. 
Тому формування в учнів стійкого інтересу до обраної професії, 
готовність працювати після закінчення училища за обраною професією -  
один з важливих напрямків педагогічного процесу. Професійний інтерес 
виступає як один з глибоких внутрішніх мотивів трудової діяльності. Він 
безпосередньо впливає на успішність оволодіння професією.

Інтерес до професії сприяє розвитку здібностей самостійно здобувати 
нові знання, виробляти професійні навички та вміння, що дуже важливо,

126

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F


коли швидко старіють знання, вдосконалюється техніка і сам 
технологічний процес. Під час навчання у майбутніх робітників 
формуються засади професійного інтересу, що включає в себе:

- розуміння соціальної цінності і величі праці;
- інтерес до техніки і прагнення працювати з нею;
- глибокі та міцні знання наукових основ і економіки виробництва;
- високу технічну культуру, культуру праці в поєднанні із загальною 

культурою;
- працьовитість, вірність трудовим традиціям старших поколінь, 

потреба працювати за обраною професією.
Професійний інтерес, або інтерес до професії -  це направленість 

розуму, волі, почуттів молодих людей на оволодіння вибраною професією. 
Тому, завдання педагогів полягає в першу чергу в тому, щоб пробудити 
інтерес до вибраної учнями професії, розвивати та укріплювати його 
упродовж навчання і подальшої роботи.

Формування інтересу -  це незамкнутий у собі автоматичний процес. 
Він зумовлений соціальним оточенням, сферою і характером діяльності не 
тільки самої людини, але й тих, хто її оточує, процесами навчання і 
виховання, що мають особливі прийоми збудження інтересів, колективом, 
активністю самої особистості, її позицією і роллю в структурі діяльності 
колективу. Людина реалізує свій інтерес у процесі основної діяльності, 
тому що найсильнішим мотивом у навчанні є саме пізнавальний інтерес, 
який активно взаємодіє із системою ціннісних орієнтацій, метою, 
результатами діяльності, відображає всі складові особистості: інтелект, 
волю, почуття. За певних умов інтерес є засобом захоплюючого навчання, 
визначає інтенсивний і зосереджений розвиток пізнавальної діяльності, 
переростає в стійку рису характеру.

Формування пізнавальних інтересів -  це тривалий процес. Він 
потребує певних умов і залежить від педагогічного керівництва, від 
правильного встановлення органічної єдності системи науки, системи 
пізнання цієї науки та системи її викладання. Учні здобувають дієві знання 
тоді, коли під керівництвом педагога активно, з інтересом працюють над 
джерелами знань.

Головною умовою формування інтересу є розуміння учнем змісту і 
значення виучуваного; для цього педагог повинен поставити перед собою 
педагогічну чітку мету: в чому він має сьогодні переконати учнів, як 
розкрити їм знання цього питання в наш час і найближчу для дітей 
перспективу.

Друга важлива умова збудження інтересу — це наявність нового як у 
змісті виучуваного, так і в самому підході до його розгляду. Не можна 
повторювати відомі істини на одному й тому самому пізнавальному рівні:
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треба розширювати горизонти пізнання учнів, відшуковувати в добре 
відомому питанні нове, раніше не відоме, але істотне для глибшого 
розуміння матеріалу.

Третя умова формування інтересу -  це емоційна привабливість 
навчання. Треба прагнути, щоб здобуті на уроках знання викликали в 
особистості емоційний відгук, активізували моральні, інтелектуальні та 
естетичні почуття.

Четверта умова виховання інтересу -  це наявність оптимальної 
системи тренувальних творчих вправ і пізнавальних завдань до відповідної 
«порції» програмного матеріалу.

Специфіка освітнього процесу така, що він сприяє розвитку в 
особистості інтересів і нахилів до професій розумової праці, які вимагають 
вищої освіти. Наприклад, коли йдеться про формування пізнавальних 
інтересів учнів у зв’язку з вибором професії, то викладення матеріалу 
ілюструється прикладами юних конструкторів, винахідників, фізиків, 
тобто фактами формування наукових інтересів учнів. Не потрібно бути 
проникливим, щоб зрозуміти великі можливості в активізації пізнавальних 
інтересів тих, хто навчається, залучаючи їх до науки. Однак великі 
можливості у формуванні пізнавальних інтересів особистості мають і 
робітничі професії. Наше основне завдання -  зацікавити школярів саме 
робітничими професіями, які пропонує училище.

Одне з основних завдань професійної освіти -  розвивати в учнів 
інтерес до навчання і праці, навчити прийомам навчальної та виробничої 
праці, розумової та трудової діяльності. Вирішення цього завдання 
можливе тільки за умови активізації пізнавальної і трудової діяльності 
учнів шляхом впровадження системи ефективних засобів і способів 
заохочення учнів до активної праці і навчання.
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У нашому училищі впроваджена Модель управління, організації та 
проведення роботи з формування інтересу учнів до майбутньої 
професії

Реклама 
училища в 

засобах

Проведення 
профорієнтаційної 
роботи в школах із 
залученням учнів

Профорієнтація
через

випускників

Участь у 
«Місті 

професій»

Формування
контингенту

учнів

Проведення
тижнів

професій

Таким чином, підсумовуючи результати роботи над проектом, ми 
переконалися, що формування стійкого інтересу учнів до майбутньої 
професії -  це велика, копітка робота, яка потребує значних зусиль. 
Формування в учнів стійкого професійного інтересу є більш успішним, 
коли ця робота здійснюється комплексно. Саме комплексний підхід сприяє 
вирішенню завдань виховання учнів свідомими громадянами.

На основі узагальнення різних методичних матеріалів у 
ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича» 
склався певний алгоритм з формування і розвитку в учнів стійкого 
інтересу до обраної професії. Це дає можливість всебічно розвивати 
майбутнього фахівця, підвищувати його професійну кваліфікацію та 
розвивати відповідальність, цілеспрямованість, наполегливість, 
самостійність, здатність діяти по-новому, пропонувати цікаві нестандартні 
підходи, постійно прагнути до вдосконалення.

Робота над проектом сприятиме виявленню творчо обдарованої 
молоді, розкриттю та підвищенню творчого потенціалу учнів, підвищенню 
рівня поінформованості молоді про робітничі професії, прищепленню 
поваги до праці, популяризації можливостей сучасних робітничих 
професій.
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Працюючи над проектом, нам вдалося створити творче середовище, 
покликане сприяти розвитку стійкого інтересу до обраної професії.

Спільна робота згуртувала учнів і педагогів закладу, активізувала 
участь учнів у загальноучилищних заходах.

Проект має практичну користь. Підготовлені матеріали, енциклопедії, 
фотоколажі можна використовувати для подальшої роботи з 
профорієнтації, поширення інформації про робітничі професії, які готує 
училище.

Ми переконалися, що сучасна конкуренція, високі вимоги до якості 
трудових ресурсів потребують нових, інноваційних, підходів до їхньої 
підготовки на базі закладів ПТО. З урахуванням цього, на одне з перших 
місць у професійній освіті виходять завдання формування і розвитку 
інтересу до майбутньої професії.

І починати цю роботу треба заздалегідь, співпрацюючи зі школами, 
батьками учнів.
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Трипільська матриця

Авторська команда проекту 
Д П ТН З «Фастівський центр 

професійно-технічної освіти»

Трипільська культура привертає увагу не лише педагогічних 
працівників, а й учнів, які шукають відповідь на одвічні запитання: хто ми? 
Звідки прийшли? Де наші корені? Де початок нашої цивілізації? Яким 
богам поклонялися наші пращури? У що вбиралися давні трипільці? Яку 
їжу споживали? У яких будинках мешкали? Ці одвічні питання 
хвилюватимуть людство допоки світ стоїть. І хто знає, чи спроможеться 
воно колись дати вичерпні відповіді.

Українці -  нащадки великих трипільців та предковічного краю, де 
формувалося ядро індоєвропейської спільноти.

Обласний професійно-краєзнавчий проект «Трипільська культура -  
джерело сучасної професійної майстерності», започаткований Навчально- 
методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Київській області, -  
це спільна робота учнівського та педагогічного колективів Фастівського 
центру професійно-технічної освіти: ознайомлення та популяризація 
історичного й культурного надбання Трипілля-Кукутені; вивчення 
можливостей використання елементів трипільської культури в навчально - 
професійній діяльності центру тощо. Так виникла ідея створення проекту 
«Трипільська матриця».

Тлумачення у вільній енциклопедії «Вікіпедія» слова «матриця» (від 
лат. mater, matr- -  мати, зазвичай для тварин і рослин) -  у найзагальнішому 
значенні щось, в межах чого знаходиться, породжується, розвивається або 
приймає форму інший об’єкт або об’єкти».

Визначивши терміни реалізації, ми розпочали на засіданнях 
методичних комісій обговорення напрямків та етапів нашої роботи, а 
також планування роботи учнів і педагогічного колективу в цілому.
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ОБГОВОРЕННЯ З ГОЛОВАМ И М ЕТОДИЧНИХ КОМ ІСІЙ

Працюючи над проектом «Трипільська матриця», ми поставили 
перед собою завдання -  дізнатися якомога більше інформації про культуру 
Трипілля-Кукутені. Нами була вивчена і опрацьована історична, 
краєзнавча література, інформація на сайтах в Інтернеті. Далі ми 
мандрували маршрутами трипільської культури, зробивши подорож у глиб 
тисячоліть: екскурсія творчої групи педагогічних працівників у місто Біла 
Церква, в село Трипілля, у місто Ржищів.

ЕКСКУРСІЯ У КРАЄЗНАВЧИ Й  МУЗЕЙ м. БІЛА  ЦЕРКВА
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ЕКСКУРСІЯ В КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИ Й  М УЗЕЙ
с.ТРИПІЛЛЯ

ЕКСКУРСІЯ В РЖ ИЩ ІВСЬКИЙ 
АРХЕОЛОГО-КРАЄЗНАВЧИ Й  МУЗЕЙ

Зібравши та опрацювавши велику кількість інформації, наша 
команда поставила за мету реалізацію проекту на уроках теоретичного і 
професійного навчання, формування системи знань і умінь, розвиток 
творчих здібностей і уяви учнів у професійній підготовці. Викладачами, 
майстрами було проведено відкриті уроки з художньої культури, географії, 
іноземної мови; інтегровані уроки з історії та технології, спецтехнологій 
тощо.

«Наші предки -  трипільці» -  виховний захід, проведений 
викладачами суспільно-гуманітарного циклу, мав на меті ознайомити учнів 
з трипільською культурою; сприяти вихованню любові до традицій та 
звичаїв свого народу та поваги до археології; заохочувати учнів до 
вивчення української культури.
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Під час проведення місячника методичної роботи в 
ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти» у рамках роботи 
над проектом «Трипільська матриця» 14 лютого 2018 року було проведено 
виховний захід на тему: «Хліб -  символ життя».

На захід була запрошена науковий співробітник з «Центру 
дослідження трипільської культури» Ірина Артеменко, дослідник 
автентичних рецептів, яка розповіла, що повертатися до традицій своїх 
предків нині актуально і корисно та запевнила, що здоров’я української 
нації можна повернути завдяки здоровому харчуванню і потрібно 
починати з відродження традицій випікання «живого хліба».

ВПРОВАДЖ ЕННЯ ПРОЕКТУ НА УРОКАХ 
ПРОФ ЕСІЙНОГО СПРЯМ УВАННЯ

Цікавим стало дослідження символіки візерунків на металовиробах 
різних епох, яка присутня у трипільських керамічних розписах. Це дало 
можливість майстрам на уроках виробничого навчання (кафедра 
металообробки) навчити учнів практичному застосуванню символіки 
трипільців при виготовленні сучасних металовиробів.
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КНИЖ КОВА ВИСТАВКА У БІБЛ ІО ТЕЦ І 
«Культура Кукутені-Трипілля»

Одним із джерел нашої дослідницької роботи була бібліотека. 
Підбірка книжок як своєрідна інформаційна система стала основою 
знайомства із трипільською культурою та її надбаннями.

В Україні ця дивовижна культура поступово була практично 
втрачена, а знову знайдена просто випадково, і можна з впевненістю 
сказати, що древні орнаменти не стерлися з пам’яті народу навіть за багато 
тисяч років і продовжують жити в сучасній культурі, дивуючи сюжетом і 
витонченістю!

Відкриваймо нові обрії Трипільської культури -  багатогранного 
феномену, виміри якого безкінечні!
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Від минулого до сьогодення..

Леся Кирій, 
Тетяна Святницька,

методисти 
ДПТНЗ «Броварський 

професійний ліцей»

Наша земля містить у собі багато нерозгаданих таємниць, однією з 
яких є овіяна загадками Трипільська культура. Дуже багато таємниць 
трипільці взяли з собою в небуття. І тепер археологи намагаються 
з ’ясувати цей феномен.

Протягом 2017-2018 н.р. педагогічний та учнівський колективи 
ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» працювали над професійно- 
краєзнавчим проектом «Трипільська культура -  джерело сучасної 
професійної майстерності».

Актуальність теми славетної Трипільської культури полягає в тому, 
що вона відіграла надзвичайно важливу роль у закладенні основ 
духовного, суспільно-політичного, виробничого і культурного життя, які 
були згодом сприйняті мешканцями інших регіонів планети. Зберігшись у 
пережитках, ця культура залишила по собі виразні сліди. Винаходи, 
знайдені археологами, відкриття, доведені науковцями, звичаї, традиції 
використовуються і сьогодні та нагадують про тісний зв’язок трипільської 
цивілізації з українцями.

До роботи над проектом охоче залучилися педагогічні працівники, 
учні та дирекція Броварського професійного ліцею, основні напрями 
роботи над реалізацією якого полягали у міждисциплінарній взаємодії, 
використанні інтерактивних технологій щодо вивчення історичних 
відомостей про Трипільську культуру, роботі з художніми творами, 
інтернет-джерелами, обговоренні значення винаходів, витворів мистецтва, 
досягнень тієї доби. Не менш цікавими і пізнавальними напрямами роботи 
як для учнів, так і для педагогічних працівників стала екскурсійна 
діяльність, створення власної експозиції; проведення майстер-класів, 
виставки робіт учнів (ліплення, виготовлення гіпсокартонних конструкцій; 
нанесення фарби через трафарет та малювання трипільських символів, 
орнаменту, виготовлення виробів з металу); відтворення трипільської 
культури у кулінарних виробах, вишивці, виготовленні ляльок-мотанок; 
відображення трипільської культури у роботі театрального, вокального 
гуртків; обговорення роботи над реалізацією проекту на педагогічних 
читаннях.
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Та все ж головна ідея роботи над проектом «Трипільська культура -  
джерело сучасної професійної майстерності» полягає у популяризації 
Трипільської культури через робітничі професії: «Монтажник
гіпсокартонних конструкцій», «Маляр», «Електрозварник», «Виробник 
художніх виробів з металу», «Кухар, кондитер».

На сьогоднішній день учні ліцею навчаються не тільки на основі 
сучасних виробничих технологій та матеріалів, але й на природних 
матеріалах, запозичивши досвід у наших предків.

Учнів, які навчаються за 
професією «Монтажник
гіпсокартонних конструкцій», та 
педагогічних працівників даного 
напрямку зацікавила історія 
архітектури трипільців, і вони 
вирішили виготовити макет 
поселення трипільців,
врахувавши всі деталі 
будівництва, використовуючи 
сучасні матеріали (основа -  суха 

штукатурка (гіпсокартон), шпаклівка, грунтівка, фарба, пігмент, дах -  
солома). Зробивши розрахунки розміру кожного будиночка, вони вирізали 
заготівки з гіпсокартону з отворами для вікон і дверей. Ці всі деталі учні 
з ’єднали за допомогою шпаклівки, поштукатурили та пофарбували, 
додавши до фарби пігмент характерного природного кольору глини. 
Перегородки в середині будинку, що призначені для розмежування кімнат, 
були виготовлені з лози та покриті шпаклювальною сумішшю. Для стріхи 
використовувалася солома, пов’язана в снопи. Готові будинки 
розмалювали трипільськими 
символами, як робили це наші 
предки.

Як відомо, представники 
давньої цивілізації при 
будівництві житла
використовували тільки природні 
матеріали (основні з них -  
каміння, дерево, глина та солома) 
і в наш час великої популярності 
набувають будинки, зроблені з 
еко-матеріалів. Учні нашого 
ліцею навчаються в навчально- 
практичних центрах «Сініат» та
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«Снєжка», які функціонують на базі ліцею, використовуючи еко-матеріали.
Маляр -  одна з найпоширеніших професій в будівництві, саме він 

надає будівлі красивого, естетичного вигляду. Справжній маляр -  вмілий 
художник, який приносить радість людям. Учні нашого ліцею, які 
навчаються за професією «Маляр», для оздоблення приміщень 
підготували трафарети із зображенням трипільських символів та оздобили 
колони приміщень.

Робота з металом має глибокі 
історичні корені, і нині життя 
неможливе без галузей, пов’язаних з 
виробництвом металу. У всьому світі 
сьогодні великою популярністю 
користуються вироби з кованого заліза, 
що привертають до себе увагу 
художньою оригінальністю,
невичерпною фантазією

орнаментального декору, професійним дизайном і високою технікою 
виконання. Перші прості методи зварювання винайшли ще за часів 
Трипілля, які полягали у розігріванні та здавлюванні деталей з міді.

Під час уроків виробничого навчання 
учні, які навчаються за професією «Виробник 
художніх виробів з металу» та 
«Електрозварник ручного зварювання», 
виготовляють різні металеві вироби, в тому 
числі заготовки для металевих конструкцій.
Цікавим відкриттям став для всіх той факт, що 
ці заготовки відображають трипільські 
символи, які у майстерних руках учнів 
перетворюються на прекрасні предмети 
інтер’єру, що створюють неповторний стиль та відчуття затишку (ковані 
перила, паркани, ворота, полички та ін.).

Ні для кого не секрет, що кулінарія своїм корінням поринає у далеке 
минуле -  туди, де горів вогонь жертовного вогнища. Перші страви 
виглядали просто, як обпалені на відкритому вогні напівсирі шматки м'яса 
або риби. Від покоління до покоління передавали люди досвід 
приготування їжі. Вони дбайливо зберігали всі традиції, пов'язані з 
харчування, розуміючи, що їжа -  основа життя, здоров'я і благополуччя.

Уже в період Трипільської культури (3 тис. років тому) населення 
Правобережної України вирощувало зернові культури: пшеницю, ячмінь, 
просо. Серед рослинної їжі стародавніх слов'янських народів перше місце
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відводилося хлібові, який готували з житнього та пшеничного борошна на 
заквасці (кислий хліб) і випікали в печах.

Їжа трипільців була як 
рослинною (каші з пшениці, проса, 
гороху, продукти садівництва -  
вишня, абрикос, виноград), так і 
м ’ясною (м'ясо великої рогатої 
худоби, свині, вівці та диких тварин -  
оленя, косулі, кабана, зайця), й 
рибною (щуки, соми, осетри), 
споживали продукти тваринного 
походження (молоко, масло, сир, яйця).

Так, з метою популяризації 
трипільської культури у 
професії «Кухар», в нашому 
навчальному закладі було 
організовано виставку-ярмарок 
кулінарних та кондитерських 
виробів «Українська кухня в 
минулому та сьогоденні». 
Особлива увага приділялася 

стравам, приготованим на основі зернових культур, м ’ясних та молочних 
продуктів, які готували та споживали наші предки.

Учнями, які навчаються за професією «Кондитер», до дня Святого 
Миколая було організовано майстер-клас з розмальовування медових 
пряників трипільськими символами, випечених у формі ялинок, 
рукавичок, ангелочків, оберегів.

У рамках роботи над проектом викладачем історії Василиком С.В. та 
вихователем гуртожитку Ковтунік Н.І. 
було розпочато діяльність історико- 
краєзнавчого гуртка «Культурна
спадщина трипільців», спрямованого на 
відродження і розвиток краєзнавчої 
роботи, який має дослідницький та 
пошуковий характер.

Програма роботи гуртка передбачала 
поглиблене вивчення Трипільської 
культури, що базувалася виключно на 
археологічних джерелах та тісно 
пов’язана з професійним спрямуванням 
учнів. Знання отримані під час
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теоретичних занять гуртка, учні використовували на практичних заняттях, 
де з великим захопленням ліпили фігурки із солоного тіста, наносили 
фарбами символи на посуд, виготовлений в техніці пап’є-маше, 
створювали ляльки-мотанки та ін.

Завершальним етапом роботи над проектом було створення 
експозиції «Буденність трипільців», головна ідея якої полягає у 
популяризації трипільської культури через робітничі професії, зокрема 
виготовлення виробів, пов’язаних з професіями, яких навчають у 
Броварському професійному ліцеї. Керівники гуртка та учні намагалися 
відтворити у експозиції ремесла, побут, духовний світ трипільців.

З плином часу багато що забувається, але завдяки пошуково- 
дослідницькій діяльності учасники проекту знайшли цікаві та маловідомі 
факти про Трипільську культуру, завдяки чому тепер зможуть застосувати 
свої знання у професійній діяльності та передати їх майбутнім поколінням. 
Адже Трипільська культура безпосередньо пов’язана з українським 
народом і відіграє важливу роль в подальшому розвитку української 
культури в цілому.
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Впровадження новітніх виробничих технологій в освітній процес

Віктор Кучеренко,
викладач спеціальних предметів 

ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький 
центр професійно-технічної освіти», 

голова обласної методичної секції 
педагогічних працівників 

сільськогосподарського напряму

Одним із пріоритетних напрямків економіки нашої країни є сільське 
господарство. Маючи значний потенційний земельний фонд, необхідно 
забезпечити ефективне господарювання, а це можливо, якщо в галузі 
працюють кваліфіковані фахівці. Аграрний сектор економіки вимагає 
таких фахівців, які володіють технікою, сучасними технологіями, можуть 
налагодити або відрегулювати сільськогосподарську машину, знають, що 
впливає на економічну ефективність сільськогосподарської техніки та 
вирощування сільськогосподарських культур.

У сучасному вимогливому та швидкозмінному економічному 
середовищі рівень професійної (професійно-технічної) освіти значною 
мірою залежить від результативності впровадження сучасних технологій 
навчання. Кожному кваліфікаційному рівню тракториста-машиніста 
повинен відповідати певний зміст навчання та методичні підходи до 
організації навчання. При цьому період виробничого навчання 
найважливіший, бо саме на цих заняттях формуються навчальні вміння, 
вивчаються можливості кожного учня, закладається база для правильного і 
раціонального виконання окремих трудових прийомів. Ось чому виникає 
необхідність будувати процес оволодіння професійними 
компетентностями таким чином, щоб учні не лише систематично 
отримували знання, уміння й навички, а й самі ставали повноцінними 
співавторами освітнього процесу, відчували потребу в особистісному 
розвитку.

Цивілізація, яку ми маємо на сьогоднішній день, нерозривно пов'язана 
у своєму формуванні з обробкою землі. Після низки проб і помилок, а 
головне -  систематичних спостережень за власною працею на землі, стало 
зрозумілим, що для кращої продуктивності праці необхідні оранка, 
перекопування і розпушування. А для цього не обійтися без знарядь праці. 
На уроках теоретичного та виробничого навчання обов'язково 
акцентується увага на тому, що з давніх часів і до сьогоднішнього дня 
еволюція допоміжного інвентарю пережила чимало етапів. Але, так чи
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інакше, наші предки прийшли до висновку, що для ефективного 
землеробства необхідні раціональні методи обробітку ґрунту. Тобто 
з'явилося прагнення до більш досконалих автоматизованих способів 
догляду за землею.

Сьогодні землеробство знаходиться вже в іншому статусі. Зі способу 
виживання воно перетворилося на бізнес всесвітнього рівня. Але, не 
дивлячись на це, принципи залишилися тими ж. Одним із них є обробка 
землі до посіву і після збору врожаю. Цю функцію в сучасному сільському 
господарстві виконують борони або, як їх ще називають, дискатори.

На уроках теоретичного навчання викладачі знайомлять учнів з 
основними функціями, які виконують сучасні борони:

• розпушення верхнього шару землі до посіву;
• запобігання висиханню;
• вирівнювання поверхні землі;
• руйнування кірки на ґрунті;
• знищення бур'янів;
• лущення стерні.
А вже на уроках виробничого навчання учні під керівництвом 

майстрів виробничого навчання мають змогу практично застосувати свої 
знання та набути професійні профільні компетентності, використовуючи в 
роботі одну з сучасних дискових борон фірми «То1тей> «Астат 2,2-4 м.». 
Дана борона має наступні технічні характеристики:

• два ряди дисків на гумових амортизаторах;
• 18 дисків діаметром 560 мм з втулками, що не потребують 

обслуговування;
• касетне ущільнення;
• регулювання глибини роботи крайніх дисків;
• регулювання кута атаки;
• підсилений крюк;
• важкий струнний вал, що розбиває грунт;
• ажурні бокові екрани;
• каток з підшипниками, що змазуються.
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Додатково борона може бути обладнана навіскою для сівалки з двома 
гідроциліндрами. Сівалка може висівати різні типи насіння (ячмінь, овес, 
гірчицю, сою тощо). Визначення швидкості відбувається за допомогою 
ОРБ-сигналу. Висівний апарат складається з вала і вентилятора. Висів 
регулюється і не залежить від швидкості руху.

Перед тим як починати роботу з дисковою бороною, учні вчаться 
проводити її перевірку, щоб всі дискові батареї були в порядку, всі 
складові частини -  у справності та комплектності. При виникненні будь- 
яких несправностей вони проводять потрібні роботи для їх усунення: 
роблять підтяжку кріплень, встановлюють оптимальний тиск в шинах, 
підбирають кут атаки. На уроках виробничого навчання звертається увага 
на те, що останнє налаштування здійснюється шляхом ослаблення гайок 
кріплення батарей до рами агрегату, а зовнішні кінці батарей пересувають 
до потрібних отворів на брусах або в пазах рами. Для регулювання кута 
атаки дискових батарей змінюють положення батарей переднього і 
заднього ряду. Якщо потрібно збільшити кут атаки, передні батареї 
пересуваються вперед, а задні -  назад. І навпаки.

За допомогою дискової борони «Астат» учні виконують такі операції: 
одночасне культивування ґрунту після оранки та посіву, дискування стерні 
та посіву, глибоке дискування до 15 см без оранки.

Таким чином, учні оволодівають загальнопрофесійними 
компетентностями за професією «тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва»: виконання основного та
поверхневого обробітку грунту та виконання операцій технічного 
обслуговування.

Використання сучасної техніки в навчанні забезпечує якісно новий 
рівень овітнього процесу. Зростає інтерес учнів до обраної професії. 
Викладач та майстер виробничого навчання перетворюються на учасників 
продуктивної навчальної діяльності та створюють сприятливе середовище 
для формування професійної компетентності майбутніх фахівців.
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Освітній проект 
«Г еометричні тіла у будівництві»

Панченко Любов,
викладач математики та інформатики 

КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»

Освітній проект «Геометричні тіла в будівництві» спрямований на 
мотивацію учнів до самостійного дослідження важливості геометричних 
тіл у своїй професійній діяльності, а також на усвідомлення ними ролі 
математики у підвищенні своєї професійної майстерності. Ідея проекту 
виникла на уроках математики, під час мотивації учителем мети 
відповідно до теми уроку, коли учні намагались дати відповідь на 
запитання, на зразок: «Навіщо це нам вивчати?», «Де можна дані знання 
застосувати?» тощо.

Учням було запропоновано замислитись над тим, що в повсякденному 
житті, як і в професійній діяльності, вони мають справу з математичними 
знаннями і вже так звикли до їх простоти, що навіть не помічають їх. Тому 
основною метою проекту стало на основі проведених досліджень та 
спостережень довести учням важливість знань з математики у 
повсякденному житті людини взагалі та у професії «Муляр. Штукатур» 
зокрема, дати відповідь на питання: яку роль відіграють математичні 
знання під час виконання будівельних робіт? Крім того, одночасно 
перевірялись професійні навички учнів, їх життєві компетентності та 
узагальнювались і систематизувались математичні знання про геометричні 
тіла, розвивалося логічне мислення, творче і відповідальне ставлення до 
виконання поставлених завдань.

Департамент освіти та науки Київської області 
Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради 

“Васильківський професійний ліцей"

1 *  ЦйУТ г 1Ва-Ші7/ — №

Геометричні тіла в будівництві
Викладач: Панченко Л.О.

Групи 13-33

Васильків-2017 рік
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У проекті брали участь учні І-Ш курсів, віком 15-18 років, які 
навчаються за професією «Муляр. Штукатур». Перед початком створення 
проекту представники сформованих робочих груп самостійно провели 
опитування «Чи обов’язковими є знання про геометричні тіла під час 
будівництва?».

Мотивація навчальної діяльності

На даний час саме архітектура 
та форми будівництва 
формують відображення 
сучасного міста та побуту 
людей.
Людина замислюється про 

красоту свого оточення. Стилі 
будівництва і оформлення 
інтер'єрів напряму залежать 
від геометричних фігур, що 
використовуються підчас 
певних робіт.

Учасники проекту проводили дослідження і вели облік математичних 
знань, які вони використовують під час навчальних занять у майстернях, 
відслідкували значимість цих знань у процесі практичної діяльності. 
Проведена учнями робота була результативною, вся одержана ними 
інформація дала поштовх до створення цікавого проекту, в якому знайшли 
відображення думки та ідеї учнів, отримані на основі власних досліджень. 
Після місяця спостережень учасники проекту оголосили результати своїх 
досліджень. Уся зібрана учнями інформація була викладена у презентації.

Гіпсокартон як матеріал створеннябудь-яких 
геометричних фігур.

(дослідження Литвиненко Юлії)

Гіспокартон є дуже затребуваним 
матеріалом для реалізації
найхитромудріших дизайнерських 
рішень воформленні стелі.

Т ехн ологі я монтажу стел ь з 
гіпсокартону грунтується на створенні 
базової плоскої поверхні. З її 
допомогою полегшується робота зі 
складними елементами композиції, 
спрощується розмітка, а сама 
конструкція виходить більш міцною і 
надійною

По закінченні роботи над проектом відбувся його захист перед 
широкою аудиторією викладачів, учнів, майстрів виробничого навчання 
різних професій.
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Керівник проекту захистив власну презентацію, яка містила цікавий 
матеріал про геометричні тіла та задачі за професійним змістом.

П р и з м а  в о с н о в і  б у д і в н и ц т в а  
( м о н о л і т н і  ф у н д а м е н т и )

М о н о л іт н и й  п о я с , н а  д у м к у  
д е я к и х  з а б у д о в н и к ів ,  - 
а б с о л ю т н о  н е п о т р іб н и й  
е л е м е н т  к о н с т р у к ц ії  б у д ів л і.
О д н а к  т а к  м о ж у т ь  д у м а т и  
л и ш е  д и л е т а н т и  а б о  ті, хто 
п р о с т о  н е  р о з у м іє  вс іх  й о го  
в л а с т и в о с т е й .

П р и зм о ві ел е м е н ти  тако ж  
в и к о р и с т о в у ю т ь с я  у 
б у д ів н и ц т в і,  н а п р и к л а д :  
а р м а т у р а  к в а д р а т н о г о  т и п у  
з в а р ю є т ь с я  в  к у б іч н о м у  
в и г л я д і ,  а  т а к о ж  в в а р ю є т ь с я  
к р у г л а  а р м а т у р а  д л я  
к р іп л е н н я  з в 'я з к и .

Під час роботи над проектом учні значно розширили свій кругозір 
щодо застосування математичних знань у своїй професійній діяльності. 
Працюючи у групах, вони навчились толерантно ставитись до поглядів 
своїх товаришів і разом з тим відстоювати власну думку, доводити її 
важливість. Особливо цікавою для учнів була робота над пошуком 
матеріалу за темою дослідження, який був пов’язаний з обраною 
професією, починаючи від історії до найновітніших винаходів та сучасних 
технологій будівництва. Саме на цьому етапі учасники зіткнулися з 
проблемою пошуку і виокремлення з великого об’єму інформації 
головного, того, що буде цікавим і важливим для проекту.

Були і цікаві випадки, пов’язані зі створенням презентації, коли 
доводилось учням вислуховувати критику з боку одногрупників, і тоді 
творці-учасники презентацій влаштовували «міні-захист» своїх перших 
слайдів, з наочним доведенням своєї правоти.

Показник успішності учнів, які досліджували дану тему, працюючи в 
проекті, значно перевищує відповідний показник, отриманий учнями в 
результаті застосування традиційної методики навчання.
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Всі учасники проекту продемонстрували і довели необхідність 
вивчати математику, бо «людину цінують за розум», а також довели 
важливість знань з математики в обраній професії.

Після проведеного навчального проекту відбулось обговорення 
результатів даного дослідження за кожним з етапів його реалізації. В 
обговоренні взяли участь викладачі та майстри виробничого навчання, які 
запропонували розглянути тему «Г еометричні тіла» за кожною з професій і 
створити єдиний комплекс практичних знань, умінь та навичок з теми 
«Геометричні тіла» на основі результатів освітніх проектів за кожною з 
професій, які здобуваються в КНЗ КОР «Васильківський професійний 
ліцей».

Тіла Пуансона

Малий зірковий 
додекаедр

Великий зірковий 
додекаедр

Великий додекаедр
Великий ікосаедр

26
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Коефіцієнт потужності: 
методична розробка уроку електротехніки 

з основами електроніки

Любов Ірочко,
викладач-методист 

ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»

Предмет: Електротехніка з основами електроніки 
Тема: Коефіцієнт потужності (cosф)
Тип заняття: урок засвоєння нових знань
М ета уроку: формувати в учнів ключові та загальнопрофесійні 

компетентності (ЗПК); вивчити причини низького cosф та способи його 
підвищення; сприяти формуванню наукового світогляду, умінню вибирати 
типові методи і способи виконання професійних завдань, розвивати 
навички роботи в групах та з кейсами; виховувати професійні риси, 
почуття відповідальності, розуміння сутності і соціальної значущості своєї 
майбутньої професії, стійкий інтерес до неї.

Методи та прийоми навчання: «мікрофон», робота в групах, 
розповідь з елементами бесіди, випереджаюче завдання.

Дидактичне забезпечення уроку: комплекти завдань (кейси),
мультимедійна установка, робочі зошити.

Міжпредметні зв’язки: спеціальна технологія, виробниче навчання, 
математика, економіка, основи енергозбереження.

Технологічна карта
Етапи Час Д ії викладача Д ії учнів Очікуваний

результат
Організаційний
момент

1 хв. Перевіряє 
готовність учнів 
до уроку

Розсідаються у 
групах

Утворення 
малих груп, 
вибір спікера

Оголошення 
теми та 
завдань уроку. 
Мотивація 
освітньої 
діяльності

2 хв. Оголошує тему 
уроку, озвучує 
завдання уроку

Записують у 
робочі зошити

Усвідомлення
важливості
вивчення
теми

Актуалізація
знань

5 хв. Вступне слово 
викладача, 
повторення 
ключових понять

Відповідають на 
питання

Викликати 
інтерес до 
теми уроку
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Вивчення
нового
матеріалу

10хв. Пояснює основні 
поняття

Слухають,
конспектують

ЗПК 5

Закріплення 
вивченого 
(робота в 
групах)

20 хв. Роздає кейси. 
Консультує. 
Здійснює 
перевірку роботи

Робота в групах 
з кейсами. 
Вивчають 
кейси,
обговорюють,
аналізують,
роблять
висновки.
Отримання
додаткової
інформації

ЗПК 6-8

Підсумок
уроку

5 хв. Узагальнення, 
підбиття 
підсумків щодо 
реалізації теми; 
аналіз
результативності
заняття

Самоаналіз,
самооцінка

ЗПК 5-7

Домашнє
завдання

2 хв. Пояснення
виконання

Усвідомлення
почутого

Хід уроку
1. Організаційний момент. Перевірка готовності учнів до 

уроку. Створення емоційного настрою
• Привітання
• Рапорт чергового
2. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної 

діяльності
Викладач
Енергозбереження -  пріоритетний напрям державної політики 

України. З огляду на важливість проблеми заощадження енергії в 
глобальному масштабі, практично у всіх країнах проводяться різні заходи, 
покликані зменшити кількість споживаної енергії як у промисловій, так і в 
соціальній сферах. Тема нашого уроку тісно пов’язана з цією проблемою.

При споживанні електричної енергії велике значення надається 
такому параметру електричного кола, як cosф. Що це за коефіцієнт, у чому 
його значення, роль -  ось питання, на які ми повинні сьогодні отримати 
відповіді.

Отже, тема нашого уроку -  «Коефіцієнт потужності (соБф)».
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3. Актуалізація опорних знань
З явищем змінного електричного струму, його параметрами, 

практичним використанням ви вже знайомі. Тож згадаймо умовні 
позначення та одиниці вимірювання опорів та значення параметрів в 
однофазному електричному колі (на дошці прикріплені картки з 
написами).

• активний опір;
• миттєве значення потужності;
• ємнісний опір;
• повний опір;
• індуктивний опір;
• миттєве значення струму.
Більш докладно розглянемо параметр -  електрична потужність. Дайте 

відповідь на питання:
-  Які види потужностей для електричних ланцюгів змінного струму 

ви знаєте?
• активна потужність;
• реактивна потужність;
• повна потужність

4. Вивчення нового матеріалу
Викладач
Отже, тема нашого заняття -  коефіцієнт потужності. Що ж це за 

коефіцієнт, якому надається таке велике значення?
Асистент викладача (учень, який отримав випереджаюче завдання)
Коефіцієнт потужності або cosф -  це відношення активної потужності 

до повної. Розглянемо трикутник потужностей.

Р: Активна потужність (Вт)

• активна потужність Р = UIcosф
• реактивна потужність Q = Цдіпф
• повна потужність S = Ш
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Коефіцієнт потужності -  безрозмірна фізична величина, що 
характеризує споживача змінного електричного струму з точки зору 
наявності в навантаженні реактивної складової.

Чисельно коефіцієнт потужності дорівнює косинусу цього фазового 
зсуву.

Викладач
Коефіцієнт потужності дозволяє оцінити величину нелінійних 

спотворень, що вносяться навантаженням в електромережу. Чим він 
менший, тим більше вноситься нелінійних спотворень. Крім цього, при 
одній і тій же активній потужності навантаження, потужність, що даремно 
розсіюється у проводах, обернено пропорційна квадрату коефіцієнта 
потужності. Таким чином, чим менший коефіцієнт потужності, тим нижче 
якість споживання електроенергії. Для підвищення якості 
електроспоживання застосовуються різні способи корекції коефіцієнта 
потужності, тобто його підвищення до значення, близького до одиниці.

Наприклад, більшість компактних люмінесцентних
(«енергозберігаючих») ламп, що мають ЕПРА, характеризуються високим 
значенням коефіцієнта потужності.

Розгляньмо та проаналізуймо таблицю.
Тип лампи Напруга

в
мережі,
В

Струм,
А

Коефіцієнт
потужності

Паспортна
потужність,
Вт

Фактична
потужність,
Вт

Відхилення

Лампа
розжарювання, 
75 Вт

220 0,29 1 75 63,8 14,93%

КЛЛ Navigator, 
15 Вт

220 0,0478 0,95 15 9,99 33,4%

Світлодіодна 
лампа EKF 
FLL-A, 9 Вт

220 0,031 0,95 9 6,47 28,11%

Перегляд відеофрагменту «Принципи корегування коефіцієнта cosф»
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Дайте відповідь на питання.
• Що призводить до збільшення втрат потужності і напруги в 

проводах?
• Які способи підвищення коефіцієнта потужності були розглянуті у 

фільмі

5. Закріплення вивченого
(Робота в групах)
1. Виконайте завдання, результати обговоріть у групах (кейсі).
A. Визначити cosф споживача, якщо амперметр показує 10 А, 

вольтметр -  120 В, ватметр -  1 кВт.
B. Визначити активну потужність, що віддається генератором 

однофазного змінного струму в мережу, якщо вольтметр на щиті 
генератора показує 220 В, амперметр -  20 А, фазометр -  0,8.

2. Ознайомтеся з матеріалами кейсів (додатки 1-3), визначте 
проблему, обговоріть, запропонуйте варіанти вирішення проблеми, зробіть 
висновки. Презентуйте результати роботи. Якщо потрібно, зверніться до 
викладача або асистента викладача за консультацією.

3. Презентація результатів роботи груп.
Результати оцінювання роботи груп

№
групи

Чітке
формулювання

відповіді

Висновок
(повний,

неповний)

Аргументу
вання

отриманого
результату

Результат
командної

роботи

Бонуси,
штрафи

Підсумки

Групаї
Група2
ГрупаЗ

6. Підсумки уроку
Рефлексія

• Сьогодні я дізнався...
• Було ц ік ав о .
• Було складн о .
• Я зрозумів, щ о .
• Я навчився.

Викладач
Отже, на уроці ми з ’ясували, що коефіцієнт потужності показує 

ефективність використання електричної енергії, розглянули способи 
підвищення cosф, за допомогою яких збільшується енергоефективність 
енергетичної системи.
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7. Домаш нє завдання
Усім опрацювати §8.2 
Додатково(письмово):
• Для чого потрібна компенсація реактивної потужності?
• Назвіть переваги конденсаторних установок.

Додаток 1
Кейс 2

Шкала знижок і надбавок за величину коефіцієнта потужності
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і 2 3 4 5 6
1,00 6 - 0,75 - 14,5

1 2 3 4 5 6
0,94 4 - 0,69 - 28,0
0,93 2 - 0,68 - 31,0

0,921 0,2 - 0,67 - 34,0
0,92 - - 0,66 - 37,0
0,90 - - 0,64 - 43,0

0,899 - 0,15 0,63 - 46,0
0,89 - 1,5 0,62 - 49,0
0,85 - 3,5 0,58 - 61,0
0,77 - 11,5 0,50 і нижче - 85,0
0,76 - 13,0

Завдання.
1. Проаналізуйте таблицю.
2. Оцініть значення коефіцієнта cosф, при яких призначається знижка 

за спожиту електроенергію або призначається штраф, запишіть в робочі 
зошити, обґрунтуйте рішення.

Додаток 2 

Кейс 3
Низький коефіцієнт потужності споживача призводить:
• до необхідності збільшення повної потужності трансформаторів;
• до зниження коефіцієнта корисної дії;
• до збільшення втрат потужності і напруги в проводах.
При одних і тих же значеннях потужності і напруги зменшення 

коефіцієнта потужності супроводжується збільшенням струму в проводах, 
внаслідок чого зростають втрати на нагрівання, що, в свою чергу, 
призводить до падіння напруги в мережі.

Що ж призводить до низького значення cosф?
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• недовантаження асинхронних електродвигунів. Споживана активна 
потужність зменшується пропорційно навантаженню, а реактивна 
потужність змінюється менше;

• неправильний вибір типу електродвигуна. Двигуни швидкохідні і 
великої потужності мають більш високий коефіцієнт потужності, ніж 
тихохідні і малопотужні;

• підвищення напруги в мережі.
Які причини низького коефіцієнта потужності?
Оскільки коефіцієнт потужності є відношенням активної потужності 

до повної потужності, легко зрозуміти, що до низького коефіцієнту 
потужності призводить ситуація, коли активна потужність невелика в 
порівнянні з повною потужністю.

Що призводить до великої величини реактивної потужності?
Індуктивні навантаження, які є причиною виникнення реактивної 

потужності, включають в себе:
• трансформатори;
• асинхронні електродвигуни;
• асинхронні генератори;
• системи освітлення на розрядних лампах високої інтенсивності.
Такі індуктивні навантаження споживають основну частину

потужності у виробничих комплексах.
Реактивна потужність (квар), необхідна реактивним навантаженням, 

збільшує кількість повної потужності (кВА) в системі розподілу енергії 
(мал. 1). Це збільшення реактивної і повної потужності призводить до 
збільшення кута ф між активною і повною потужністю. Нагадаємо, що 
cosф (або коефіцієнт потужності) при збільшенні ф зменшується.

Мал.1
Завдання.
1. Прочитайте текст.
2. Сформулюйте проблему.
3. Запропонуйте способи вирішення проблеми.

154



Додаток 3

Кейс 4
Способи підвищення коефіцієнта потужності.
Покращання коефіцієнта потужності можна досягнути лише при 

правильному співвідношенні різних способів його підвищення, кожен з 
яких повинен бути технічно і економічно обумовлений. Заходи з 
підвищення коефіцієнта потужності можна поділити на групи:

• зменшення споживання реактивної потужності приймачами 
електричної енергії без застосування компенсуючих пристроїв;

• застосування компенсуючих пристроїв.
Заходи зі зменшення споживання приймачами реактивної потужності 

повинні розглядатися в першу чергу, оскільки для їх здійснення, як 
правило, не потрібні значні капітальні затрати. До них належать такі:

• впорядкування технологічного процесу, що веде до покращання 
енергетичного режиму обладнання;

• заміна мало завантажених асинхронних двигунів двигунами меншої 
потужності;

•обмеження неробочого режиму двигунів;
•застосування синхронних двигунів замість асинхронних у випадках, 

коли це можливо за умовами технологічного процесу;
• підвищення якості ремонту двигунів.
Вибір компенсуючих пристроїв здійснюється на основі техніко - 

економічного порівняння варіантів.
Завдання.
Сформулюйте заходи підвищення cosф.

Додаток 4

П римітка
Для професій електроенергетичного напрямку в ході вивчення 

електротехніки ставиться завдання формування наступних 
компетентностей (ЗПК -  загально професійні компетентності):

ЗПК 1. Розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої 
професії, виявляти до неї стійкий інтерес.

ЗПК 2. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і 
способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і 
якість.

ЗПК 3. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і 
нести за них відповідальність.
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ЗПК 4. Здійснювати пошук і використання інформації, необхідної для 
ефективного виконання професійних завдань, професійного та 
особистісного розвитку.

ЗПК 5. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології в 
професійній діяльності.

ЗПК 6. Працювати в колективі і команді, ефективно спілкуватися з 
колегами, керівництвом, споживачами.

ЗПК 7. Брати на себе відповідальність за роботу членів команди 
(підлеглих), результат виконання завдань.

ЗПК 8. Самостійно визначати завдання професійного та особистісного 
розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати підвищення 
кваліфікації.

156



Капкейки, ш окофлористика...і не тільки

Наталія Зленко,
мастер виробничого навчання 

ДНЗ «Згурівський професійний ліцей»

Любов Грабовська,
викладач спецпредметів 

ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне
училище сфери послуг»

У 2017/2018 навчальному році розпочала роботу Школа молодого 
майстра з професії «Кондитер», створена при Навчально-методичному 
кабінеті професійно-технічної освіти у Київській області.

Оскільки головним завданням Школи є підвищення кваліфікації 
майстрів виробничого навчання, слухачами Школи стали педагоги 
(майстри виробничого навчання) з професії «Кондитер» 12-ти закладів 
професійно-технічної освіти області.

Організаційно-методичними формами діяльності Школи стали такі 
заходи:

-  проведення майстер-класів за темами: «Передові технології 
приготування та декорування капкейків», «Використання шоколаду в 
оздобленні кондитерських виробів та створення художніх композицій»;

-  організація семінару-практикуму на тему: «Індивідуальний 
стиль кондитера при оформленні кондитерських виробів»;

-  вивчення професійних потреб майстрів, допомога у 
самовдосконаленні;

-  самостійна робота слухачів з відпрацювання окремих 
технологій приготування кондитерських виробів, застосування в 
освітньому процесі елементів інноваційних технологій.

У грудні 2017 року на базі ДНЗ «Згурівський професійний ліцей» 
відбулось перше практичне заняття обласної Школи з професії «Кондитер» 
на тему: «Сучасні виробничі технології у кондитерському виробництві: 
приготування і оформлення капкейків».

У рамках майстер-класу були представлені передові технології, 
новаторські рішення приготування і декорування різноманітних видів 
капкейків:
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-  морквяних з лимонним курдом та кремом «Чиз»;
-  з шоколадним ганашем;
-  апельсинових з карамельною начинкою та кремом «Чиз».
Свою майстерність у приготуванні демонстрували майстри 

виробничого навчання.
Учасники майстер-класу ознайомилися з історією виникнення 

капкейків, технологією приготування тіста, начинок, декору, адже за 
останні роки зростає попит, а відповідно, і пропозиція на дані кондитерські 
вироби.

З історії капкейка
У світі у кожного народу існують свої історично сформовані 

особливості харчування. У той же час, завдяки все більш тісному 
господарському та культурному спілкуванню держав, процес запозичення 
національних страв йде дуже швидко. Асортимент кондитерських виробів 
української кулінарії постійно розширюється за рахунок кондитерських 
виробів закордонних кухонь світу. Цими новими виробами є капкейки, які 
стали чи не найбільш культовим десертом XXI століття. Зараз вони 
набирають популярності завдяки оригінальності, витонченому 
зовнішньому вигляду і порційності. Маленькі тістечка -  не лише буденні 
ласощі під каву, але й атрибут різних вечірок. Зокрема, на Заході ними 
часто замінюють традиційні весільні торти. Наречені вважають, що 
капкейк можна прикрасити не гірше, ніж великий торт, а виглядають вони 
оригінальніше та індивідуальніше.

Свою назву капкейки, за однією з версій, набули завдяки тому, що 
продукти на них вимірювали чашками. Інша ж стверджує, що ласощі 
просто випікали у чашках. Спочатку капкейки інколи називали 
«цифровими», адже перші рецепти було легко запам'ятати завдяки цифрам: 
одна чашка масла, дві чашки цукру, три чашки борошна, чотири яйця, одна 
чашка молока і чайна ложка соди.

Один капкейк розрахований на одну людину, тому можна виготовити 
необхідну кількість цього витвору кулінарного мистецтва. Такий виріб має 
діаметр 5-6 см, а вага його складає близько 65 г. Звичайно, це 
висококалорійний продукт, і цей показник становить близько 230-330 ккал.

Всі компоненти були підібрані настільки сміливо, незвично і вдало, 
що надавали готовим виробам не лише загальне приємне враження, а й 
відчуття різноманітності відтінків смаку інгредієнтів.

Крок за кроком відбувалася магія створення мистецьких витворів. 
Високий професіоналізм, атмосфера гармонії та вишуканості, 
філігранність техніки і знання тонкощів кондитерського мистецтва 
дозволили створити надзвичайно яскраві капкейки, які задовольнили смаки 
навіть найвибагливіших поціновувачів смаколиків.
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Технологічна карта 
М орквяний капкейк з лимонним курдом та кремом «Чиз»

ч

Сировина Брутто Нетто Вимоги до 
сировини

борошно 136 136

Сировина відповідає 
вимогам НТД

розпушувач 3 3
цукор 105 105
яйця 56 56
олія 110 110
йогурт 12 12
цукор ванільний 8 8
сода харчова 2 2
морква 125 125
курага 62 62
кориця 3 3
імбир 3 3
Вихід: (10 шт.) 500

Технологія приготування
Яйця, цукор, ванільний цукор збивають до збільшення в об’ємі у 2-3 

рази, додають олію, терту моркву і все перемішують. Просіяне борошно 
з ’єднують з розпушувачем, корицею, імбиром та нарізаною дрібними 
шматочками курагою. Всі інгредієнти перемішують, викладають у форми 
по 55 г і випікають при температурі 180-190 С0 протягом 25-30 хвилин.

Технологічна карта 
Лимонний курд

Сировина Брутто Нетто Вимоги до сировини
цукор 150 150

Сировина відповідає 
вимогам НТД

яйця 150 150
лимонний сік (цедра) 150 150
масло вершкове 150 150
Вихід: 600
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Технологія приготування
З лимона знімають цедру та видавлюють сік. Додають цукор, збиті 

яйця, масло вершкове. Масу заварюють на водяній бані до густоти. 
Проціджують крізь сито та нагрівають до температури 90Са

Технологічна карта 
Крем «Чиз»

Сировина Брутто Нетто Вимоги до 
сировини

масло вершкове 80 80
Сировина відповідає 
вимогам НТД

цукор ванільний 5 5
вершковий сир 240 240
цукрова пудра 75 75
Вихід: 4СЮ

Технологія приготування
Масло збивають з цукровою пудрою та ванільним цукром, додають 

частинами вершковий сир, збивають одну хвилину.

Технологічна карта 
Капкейки з шоколадним ганашем

& V
Сировина Брутто Нетто Вимоги до сировини

борошно 90 90

Сировина відповідає 
вимогам НТД

розпушувач 3,3 3,3
цукор 100 100
яйця 123 123
масло вершкове 60 60
лікер 1 1
шоколад 78% 100 100
шоколадно-горіхова
паста

200 200

вершки 100 100
вишні 3 3
мастика 100 100
посипка (горіхи) 50 50
Вихід: ( 10 шт.) 500
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Технологія приготування

Яйця з цукром збивають до збільшення в об’ємі у 2-3 рази, додають 
розтоплений шоколад та масло. До збитої маси додають просіяне разом з 
розпушувачем борошно. Обережно замішують тісто легкими рухами знизу 
догори. Тісто викладають у форми масою 45 г і випікають до готовності 
при температурі 190-200 С0 протягом 20-30 хвилин. Випечені й 
охолоджені капкейки оздоблюють.

Технологічна карта 
Ш околадний ганаш

Сировина Брутто Нетто Вимоги до 
сировини

шоколад 78% 80 80
Сировина відповідає 
вимогам НТДвершки 80 80

Вихід: 160

Технологія приготування

Вершки підігріти до 80 С0’, додати шоколад та охолодити. Масу перед 
використанням збити.

Технологічна карта 

Капкейки апельсинові з карамельною начинкою та кремом «Чиз»

Сировина Брутто Нетто Вимоги до сировини
борошно 166 166

Сировина відповідає 
вимогам НТД

розпушувач 3 3
цукор 108 108
яйця 66 66
масло вершкове 83 83
сода харчова 1 1
апельсиновий сік/цедра 83/4 83/4
сіль 1 1
Вихід: (10 шт.) 500
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Технологія приготування
Розігріте до стану сметани вершкове масло збивають з цукром, потім, 

збиваючи, поступово додають оброблені яйця, ваніль і збивають до 
однорідної пухкої маси. Потім додають сік апельсина і цедру, знову злегка 
збивають. Коли утвориться рівномірно перемішана маса, додають 
борошно, з ’єднане з содою та розпушувачем, і швидко замішують тісто.

Готове тісто викладають у паперові формочки по 45-50 г і випікають 
при температурі 180-190С0 протягом 25-30 хвилин. Готовність
перевіряють дерев’яною шпажкою.

Випечені капкейки охолоджують. Видаляють серединки, наповнюють 
їх карамельною начинкою, кладуть подрібнені горіхи, зверху насаджують 
кремовий розанчик і оздоблюють карамеллю та фруктами.

Технологічна карта

Н ачинка карамельна

Сировина Брутто Нетто Вимоги до 
сировини

цукор 50 50
Сировина відповідає 
вимогам НТД

вершки 50 50
сіль 1 1
Вихід: 100

Технологія приготування
У посуд з товстим дном висипають цукор і плавлять (не помішувати!) 

до зміни кольору. Потім додають масло, перемішують, далі додають 
вершки, перемішують, варять 2-3 хвилини і відставляють, охолоджують.

Технологічна карта 
Крем «Чиз»

Сировина Брутто Нетто Вимоги до 
сировини

вершковий сир 100 100
Сировина відповідає 
вимогам НТД

цукрова пудра 53 53
вершки 100 100
посипка (горіхи) 50 50
Вихід: Ю0

Технологія приготування
Збивають вершки з пудрою, додають сир, ваніль та збивають, 

прикрашають посипкою.

162



У лютому 2018 року на базі ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне 
училище будівництва та сервісу» відбулося чергове заняття Школи на 
тему: «Використання шоколаду в оздобленні кондитерських виробів та 
створення художніх композицій». Історію розвитку шоколадної індустрії 
від появи першої шоколадної плитки до відкриття шоколадних фабрик в 
Україні розкрила в лекції-презентації майстер виробничого навчання 
закладу господарів заходу Тимощук Анна Юріївна.

Майстри виробничого
навчання училища Падалка Інна 
Вікторівна, Осмірко Тетяна 
Миколаївна, Сорока Лариса 
Петрівна продемонстрували різні 
техніки роботи з шоколадом, 
виготовлення шоколадних прикрас 
для тістечок і тортів та створення 
композицій з шоколаду.

Інна Вікторівна розповіла, що 
зацікавленість шоколадом постійно 
зростає. Кондитери із року в рік 
удосконалюють свою майстерність та 
знаходять хитромудрі рецепти, щоб 
задовольнити найвибагливіших
поціновувачів шоколаду.
Метаморфози дозволяють отримати зі 
звичайного розтопленого шоколаду 
ажурні візерунки, витончені квіти, 

різні фігурки та навіть композиції. 
Вона зазначила, що з метою надання шоколаду блиску його необхідно 
темперувати. Дана процедура означає процес 
нагрівання та охолодження до певного 
градуса. За допомогою ацетатної плівки чи 
пергаменту можна створити чудовий декор 
для прикрашання тортів та тістечок.

Шокофлористика -  новий напрямок у 
сфері кондитерського мистецтва. Шоколадні 
квіти -  повністю їстівний декор. Для їх 
виготовлення використовують шоколад для 
моделювання або пластичний шоколад. Декор 
із нього неймовірно смачний, ароматний та 
ідеально поєднується зі смаком шоколадних
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тортів. Технологія приготування проста: розтоплюють на водяній бані 
шоколад, додають злегка підігрітий сироп глюкози, ретельно все 
вимішують і викладають в поліетиленову плівку та залишають для 
дозрівання на 12 годин. Така шоколадна паста підходить для виготовлення 
різних квітів, фігурок, а також для обтягування поверхні тортів.

Для прикладу Інна Вікторівна показала техніку виготовлення квітів 
півонії з пластичного шоколаду. У пластичний білий шоколад вона додала 
харчові барвники. Масу тонко розкачала на мармуровій поверхні,

посипаній цукровою пудрою, в 
пласт. Спеціальними виїмками 
вирізала окремі пелюстки квітки 
півонії. Краї пелюсток
сформувала за допомогою
спеціальної кондитерської
палички з гофрованим кінцем, а 
потім окремі пелюстки склеїла, 
сформувавши квітку півонії.

Майстер виробничого навчання Осмірко Тетяна Миколаївна 
продемонструвала техніку виготовлення ялинкових прикрас з
темперованого шоколаду. Новорічні 
ялинкові прикраси, зроблені своїми 
руками, розповідає Тетяна Миколаївна, 
завжди відрізняються від фабричних 
іграшок особливим стилем,
оригінальністю і самобутністю. Кульки 
для прикрашання ялинки, зроблені з 
шоколаду, чудові не тільки ефектним 
зовнішнім виглядом, але й можливістю 
після закінчення свята поласувати 
саморобною «іграшкою».

Повернення старовинної традиції 
виготовлення саморобних ялинкових прикрас вносить ностальгійні нотки в

святкову атмосферу, дозволяє 
розвинути навички творчого 
мислення і знайомить з радістю 
творчості. При виготовленні
прикрас Тетяна Миколаївна
використала техніку лиття. В 
спеціальні кулясті форми залила 
темперований шоколад, швидко 
охолодила його, вилила з форм
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рештки незастиглого шоколаду і пустотілі кулі за допомогою щіточки 
покрила кандуріном, потім -  тонким шаром декор-гелю та посипала 
поверхню харчовими блискітками.

З технікою формування троянд 
за допомогою ацетатної плівки 
ознайомила майстер виробничого 
навчання Сорока Лариса Петрівна. 
За допомогою корнета вона нанесла 
темперований шоколад на ацетатну 
плівку, зверху накрила такою ж 
плівкою і сформувала пелюстку 
троянди. Потім окремі пелюстки 
склеїла, сформувавши квітку 
троянди.

Техніку «велюр» -  покриття 
кондитерських виробів шоколадом, 

що зовні нагадує тканину «велюр», розкрила для учасників Школи майстер 
виробничого навчання Падалка Інна Вікторівна. Вона заморозила тістечка 
перед покриттям, щоб ворсинки не втратили форму. Суміш для велюру 
приготувала з розтопленого шоколаду і какао-масла, змішавши їх у 
співвідношенні 1:1 при температурі 400С. Для нанесення суміші на 
поверхню тістечок використала фарбопульт.

Всі учасники Школи освоїли показані майстрами виробничого 
навчання техніки роботи з шоколадом, виготовили красиві прикраси з 
нього та створили чудові художні композиції.
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Для учасників Школи майстри виробничого навчання училища разом 
з учнями підготували виставку «Солодкий стіл -  кенді бар», проявивши 
творчий підхід до приготування тістечок, капкейків, кейк-попсів, 
різноманітних пісочних тістечок -  кошиків, фруктово-желейних та 
заварних тістечок.

Всі організовані і проведені майстрами виробничого навчання 
майстер-класи сприяли оволодінню інноваційними кондитерськими 
технологіями та розвитку фахового потенціалу майстрів-кондитерів.
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Обласний огляд-конкурс кабінетів хімії

Людмила Уманська,
методист НМКПТО у  Київській області

Ь ЛІ

Модернізаційні процеси на всіх рівнях освіти України зумовили 
посилення уваги до якості хімічної складової загальноосвітньої підготовки 
учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, яка 
здійснюється відповідно до Державного стандарту базової та повної 
загальної середньої освіти та впливає на формування особистості учня, 
розвиток його задатків та обдарувань, наукового світогляду, готує його до 
подальшої трудової діяльності.

У Концепції розвитку професійно-технічної освіти в Україні 
зазначено, що заклади професійної (професійно-технічної) освіти повинні 
забезпечувати єдність та взаємозв’язок загальноосвітньої та професійної 
підготовок учнів, оскільки для професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників поряд з предметами професійного циклу не 
менш важливими є і загальноосвітні, частка яких становить близько 
половини навчального навантаження учнів. Серед предметів 
загальноосвітньої підготовки хімія -  це той предмет, значення якого важко 
переоцінити у підготовці і становленні сучасного робітника. Роль хімії в 
навчанні у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 
визначається тим, що хімічні знання відбивають складний зв'язок: людина 
-  речовина -  матеріал -  практична діяльність. Знання хімії визначають 
розумну поведінку людини, усвідомлений вибір своїх дій стосовно 
довкілля, відкривають перед майбутніми робітниками можливість 
використання нових сучасних матеріалів, речовин, а також хімічних 
процесів, без яких не обходиться будь-яке виробництво.

Саме з метою підвищення рівня організації освітнього процесу з хімії, 
моніторингу дотримання загальних вимог до оформлення кабінету хімії, 
матеріально-технічного та методичного забезпечення у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти області у 2018 році проводиться 
обласний огляд-конкурс (далі -  Огляд-конкурс) на кращий кабінет хімії.
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М ЕТОДИЧНІ РЕКОМ ЕНДАЦІЇ 
підготовки навчально-плануючої документації 

та оформлення кабінету хімії для участі у огляді-конкурсі

Огляд-конкурс буде проходити в чотири етапи:
I етап -  підготовчий: квітень-серпень 2018 року -  здійснюється 

підготовка та розміщення документації на сайті закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти. Матеріали розміщуються на сайті до 
01 вересня 2018 року.

II етап -  заочний: до 30 вересня 2018 року -  вивчається, 
узагальнюється, аналізується інформація, розміщена на сайтах закладів, та 
оцінюється відповідно до критеріїв.

III етап -  експертний (очний): до 10 листопада 2018 року -  
здійснюється оцінка відповідності матеріально-технічного, навчально- 
методичного забезпечення реальній організації роботи в кабінеті.

IV етап -  підсумковий: до 20 листопада 2018 року.

1. Загальні вимоги до кабінету хімії

1.1. Методичні рекомендації визначають змістовно-діяльнісні та 
нормативні основи функціонування кабінету.

1.2. Ці методичні рекомендації окреслюють загальні та спеціальні 
вимоги до матеріально-технічного оснащення кабінету згідно з санітарно- 
гігієнічними правилами та нормами, відповідно до Закону України «Про 
загальну середню освіту».

1.3. Кабінет -  це творчий майданчик викладача, діяльність якого 
передбачає постійне підвищення рівня організації освітнього процесу.

2. Мета, завдання та основні форми 
організації роботи кабінету

2.1. Основна мета створення та функціонування кабінету полягає у 
забезпеченні оптимальних умов для організації освітнього процесу з хімії 
та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної 
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 січня 2004 року №24(24-2004-п).

2.2. Завданням функціонування кабінету хімії є створення 
передумов для:

- реалізації практично-дійової та творчої складових змісту навчання 
хімії;
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- організації індивідуального та диференційованого навчання 
(наявність навчальних, дидактичних та методичних матеріалів та їх 
систематизація за темами);

- забезпечення якісної атестації учнів за темами, підготовки та 
проведення державної підсумкової атестації, а також підготовки учнів до 
зовнішнього незалежного оцінювання та олімпіад з хімії;

- організації роботи предметних гуртків та факультативів;
- проведення засідань методичних комісій та творчих груп;
- індивідуальної підготовки викладача до занять та підвищення його 

кваліфікації.

3. М атеріально-технічне забезпечення кабінету

3.1. Комплектація кабінету шкільними меблями та розміщення їх 
відповідно до Санітарно-гігієнічних правил та норм (п. 8.2. ДСанПіН 
5.5.2.008 -  01у 006358801).

3.2. Площа приміщень на одного учня у кабінеті без використання 
ПК повинна відповідати вимогам Державних санітарних правил і норм 
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 
організації освітнього процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) із розрахунку 2,8 м. 
кв. на одного учня та лаборантська не менше 16 м. кв.

3.3. Забезпечення кабінету сучасними технічними засобами 
навчання.

3.4. Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній 
книзі встановленого зразка, яка пронумерована, прошнурована, скріплена 
печаткою із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження та 
списання непридатних матеріальних цінностей.

3.5. Наявна лаборантська є суміжною з кабінетом хімії кімнатою, яка 
з ’єднана дверима з кабінетом, крім цього має окремий вихід. У 
лаборантській є шафи (стелажі) для зберігання демонстраційного 
обладнання, універсальний стіл-верстат (препараторський стіл).

3.6. У кабінеті хімії повинні бути спеціальні двомісні лабораторні 
столи, прикріплені до підлоги.

3.7. Обладнання робочого місця викладача: робочий стіл, стіл для 
демонстрацій, розташований на підвищенні з препараторською частиною, 
висотою 75 см. Тумби стола оснащують спеціальними пристроями 
(шухлядами) для зберігання інструментів, хімічного посуду, 
мікропрепаратів і приладів, що використовуються для проведення дослідів. 
До демонстраційної частини стола (висота -  90 см), відповідно до вимог 
ДСанПіН 5.5.2.008-01, підведений електричний струм, вода та каналізація.
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Робочі площі столів покриті спеціальними матеріалами, стійкими до 
механічних та термічних пошкоджень, хімічних реактивів.

3.8. Кабінет необхідно обладнати витяжною шафою з вільним 
доступом до неї, додатковим місцевим освітленням, підведенням 
проточної холодної та гарячої води відповідно до вимог ДСанПін 
5.5.2.008-01.

3.9. У кабінеті наявна класна дошка на три або п ’ять робочих 
поверхонь. Одна з поверхонь дошки може мати магнітну основу з 
кріпленням для демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, 
моделей-аплікацій тощо).

3.10. Лаборантська (суміжна з кабінетом) обладнується:
- витяжною шафою;
- секційними шафами для зберігання приладів та лабораторного 

посуду;
- металевими шафами або сейфами для зберігання хімічних реактивів;
- рукомийником;
- столом для підготовки дослідів, приладів та навчально-наочних 

посібників для занять;
- столом для роботи викладача та лаборанта;
- пристроями для миття і сушіння посуду та дистилятором, які 

монтуються на стіні.
3.11. Хімічний посуд зберігається у лабораторних приміщеннях, 

розташовується окремо відповідно до розміру, виду і матеріалу (пластмаса, 
скло, метал), з якого він виготовлений. Склянки для зберігання реактивів 
повинні мати етикетки з чіткими і яскравими написами їх назв. Усі шафи 
для зберігання хімічних реактивів повинні замикатися, ключі від них 
зберігаються у викладача. На посуді з отруйними, вогне- та 
вибухонебезпечними речовинами мають бути етикетки з написами різного 
кольору:

- «Вогненебезпечно!» -  червоного;
- «Отрута!» -  жовтого;
- «Оберігати від води!» -  зеленого.
3.12. Хімічні реактиви зберігаються та розміщуються системно, 

залежно від їх властивостей (гігроскопічні реактиви, леткі, горючі і 
органічні речовини, кислоти тощо).

3.13. Наявність в кабінеті аптечки для надання першої медичної 
допомоги.

3.14. Заземлення та ізоляція електричних мереж, електроприладів і 
електрообладнання.
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3.15. Природне світло повинно падати з лівої сторони від учнів, 
найменша освітленість штучного освітлення на рівні столів повинна бути 
не нижче 300 лк.

3.16. З метою забезпечення безпеки кабінет хімії комплектується 
протипожежним інвентарем: ящиком з піском, щільною мішковиною, 
вуглекислотним або порошковим вогнегасником.

4. Навчально-методичне забезпечення навчального кабінету

4.1. Наявність у кабінеті навчальних програм, підручників, 
навчальних та методичних посібників (не менше одного примірника 
кожної назви), типового переліку навчально-наочних посібників, зразків 
навчально-наочних посібників, навчального обладнання в кількості 
відповідно до вимог зазначених переліків.

4.2. Розподіл та збереження засобів навчання та навчального 
обладнання здійснюється відповідно до чинних вимог за розділами та 
темами навчальних програм.

4.3. У кабінеті є тематична картотека дидактичного, навчально- 
методичного матеріалу, навчального обладнання, розподіленого за темами 
та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному 
порядку.

4.4. Забезпеченість кабінету підручниками та навчальними 
посібниками для кожного учня, фаховими журналами, розробками 
відкритих уроків, матеріалами олімпіад, виховних заходів, матеріалами 
перспективного педагогічного досвіду, інструкціями для виконання 
лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень.

4.5. Кабінет має план роботи на поточний навчальний рік, паспорт, 
підписаний атестаційною комісією, перспективний план розвитку та 
оснащення кабінету і акт-дозвіл на проведення занять.

4.6. Наявність у кабінеті інструкцій з техніки безпеки під час 
проведення лабораторних робіт, практичних робіт, екскурсій (розроблені і 
затверджені) та журналу вхідного і періодичного інструктажів з техніки 
безпеки, пожежної безпеки.

4.7. Кабінет має куточок з охорони праці та техніки безпеки.

5. Оформлення навчального кабінету

5.1. На вхідних дверях кабінету повинен бути відповідний напис 
«Кабінет хімії».

5.2. Створення в кабінеті навчально-методичних експозицій 
змінного та постійного характеру.
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5.3. Наявність в кабінеті експозицій постійного характеру:
- державна символіка;
- інструкції з безпеки праці та пожежної безпеки;
- правила роботи в кабінеті;
- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;
- портрети видатних вчених-хіміків;
- таблиці сталих величин, основних формул;
- таблиці: «Періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва», 

«Електрохімічний ряд напруг металів», «Розчинність основ, кислот, 
амфотерних гідроксидів і солей».

Атестаційний лист кабінету хімії

Назва закладу___________________________________________

Зав.кабінетом___________________________________________

Дата атестації___________________________________________

Відповідність кабінету вимогам Закону України «Про загальну 
середню освіту», Державного стандарту повної середньої освіти, 
Положення про навчальні кабінети природничо-математичних дисциплін

№
з/п

Вимоги до кабінету Кількість
балів

І Дотримання державних санітарних правил і норм 
обладнання, утримання загальноосвітніх навчальних 
закладів та організації навчально-виховного процесу, 
вимог пожежної безпеки

0-5

ІІ Загальні вимоги
2.1 Забезпечення кабінету технічними засобами навчання 

згідно з Типовим переліком наочних посібників та 
технічних засобів

0-3

2.2 Наявність інструкцій з техніки безпеки під час 
лабораторних робіт, практичних робіт, екскурсій 
(розроблені, затверджені, доступні в ознайомленні).

0-3

2.3 Дотримання кабінетної системи навчання 0-2
ІІІ Вимоги до матеріально-технічного забезпечення навчального 

кабінету
3.1 Навчальний кабінет не менше 72 м.кв. площею, 

лаборантська -  не менше 16 м.кв. за площею, висота не 
менше 3 м.

0-3

3.2 Наявна лаборантська є суміжною з кабінетом хімії, 
з ’єднана дверима і має окремий вихід

0-3

3.3 У лаборантській є шафи (стелажі) для зберігання 
приладів, лабораторного посуду, металеві шафи або

0-6
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сейфи для зберігання хімічних реактивів, універсальний 
стіл-верстат (препараторський стіл)

3.4 Відповідність меблів (парт, столів, стільців) діючим 
стандартам

0-2

3.5 Заземлення та ізоляція електричних мереж, 
електроприладів і електрообладнання

0-2

3.6 Обладнання робочого місця викладача: робочий стіл, 
стіл для демонстрацій на підвищенні. До 
демонстраційного стола підведений електричний струм, 
вода і каналізація

0-5

3.7 Відповідність дошки вимогам навчання. Середній щит 
дошки має магнітну основу з кріпленням для 
демонстрації навчально-наочних посібників.

0-3

3.8 Наявність витяжної шафи. 0-5
3.9 Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в 

інвентарній книзі встановленого зразка, яка повинна 
бути прошнурована, пронумерована та скріплена 
печаткою.

0-3

3.10 Облік та списання морально та фізично застарілого 
обладнання.

0-3

3.11 Наявність аптечки для надання першої медичної 
допомоги.

0-3

3.12 Наявність первинних засобів пожежогасіння. 0-3
IV Вимоги до навчально-методичного забезпечення кабінету
4.1 Навчально-методичне забезпечення кабінету складається 

з:
- навчальних програм і підручників;
- навчальних та методичних посібників;
- навчального обладнання;
- таблиць;
- відео- та DVD-матеріалів;
- колекцій мінералів, моделей тощо;
- дидактичних матеріалів;
- матеріалів для тематичних атестацій;

0-10

4.2 - хімічних реактивів.
Засоби навчання і навчальне обладнання 
систематизоване згідно з:
-вимогами навчальних програм за розділами, темами 
відповідно до класифікаційних груп у секціях меблів 
спеціального призначення;
-тематичною картотекою дидактичних та навчально- 
методичних матеріалів, навчально-наочних посібників, 
навчального обладнання, розподіленого за темами та 
розділами навчальних програм;
-вимогами до зберігання хімічних реактивів, в 
залежності від їх властивостей (гігроскопічні, леткі, 
горючі, кислоти тощо)
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4.3 Додатково кабінети можуть бути оснащені:
- фаховими журналами та методичною пресою;
- матеріалами олімпіад, ДПА;
- інформаційними збірниками МОНУ;
- бібліотекою науково-популярної, довідково- 
інформаційної і методичної літератури;
- матеріалами перспективного педагогічного 
досвіду, розробками відкритих уроків та виховних 
заходів;
- інструкціями для виконання лабораторних і 
практичних робіт, дослідів, спостережень.

0-10

4.4 Природне світло повинно падати з лівої сторони від 
учнів, найменша освітленість штучного освітлення на 
рівні столів повинна бути не нижче 300 лк.

0-3

V Вимоги до оформлення навчального кабінету
5.1 Наявність на вхідних дверях кабінету назви кабінету і 

цифрового позначення.
0-2

5.2 Створення навчально-методичних експозицій змінного 
та постійного характеру.

0-5

5.3 До постійних експозицій належить:
- державна символіка;
- інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, 
правила роботи в кабінеті;
- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;
- портрети видатних учених-хіміків;
- таблиці сталих величин; основних формул.

0-6

5.4 Експозиції змінного характеру:
- виставка кращих робіт учнів;
- матеріали до теми наступних уроків;
- орієнтовні завдання тематичного оцінювання, 
державної атестації;
- додаткова поглиблена інформація відповідно до 
навчальної програми;
- результати експериментальної та дослідницької 
роботи учнів;
- результати учнівських олімпіад, конкурсів, 
турнірів тощо.

0-10

5.5 У секційних шафах кабінету є демонстраційні прилади. 0-5
5.6 Наявність у кабінеті настінного термометра та 

психрометра.
0-2

5.7 Санітарний та естетичний стан кабінету. 0-3
VI Керівництво навчальним кабінетом
6.1 Наказ про призначення завідувача кабінетом, посадові 

обов’язки завідувача кабінетом.
0-3

6.2 План роботи кабінету. 0-5
6.3 Наявність комплексного навчально-методичного 

забезпечення викладання хімії.
0-5
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6.4 Стан ведення документації відповідно до вимог. 0-2
6.5 Забезпечення дотримання чистоти та порядку. 0-2
6.6 Перспективний план розвитку та оснащення кабінету. 0-5
6.7 Паспорт кабінету. 0-5
Всього балів: 115
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Виховання патріотів -  почесна справа

Володимир Бабич,
викладач предметів 

«Захист Вітчизни» і «Правознавство» 
ДПТНЗ «Бориспільський 

професійний ліцей»

Усі віки ми чуєм брязкіт зброї, 
Були боги в нас і були герої 

Ліна Костенко

Військово-патріотичне виховання сьогодні, як ніколи, актуальне. В 
умовах гібридної війни, яка точиться на території України, підготовка 
молодого покоління, як у моральному плані, так і у фізичному, є 
нагальною потребою.

Ще до початку військових подій на Сході України в ліцеї засновано 
військово-патріотичний гурток, ініціатором створення якого став викладач 
предмету «Захист Вітчизни» Гудзь Валерій Федорович, що нині є
Народним Героєм України, підполковником.

Валерій Федорович пройшов шлях від командира роти до командира 
24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила Галицького і нині 
несе нелегку службу, захищаючи кордони нашої держави.

Гурток став основою клубу «Боривітер», повна назва -  громадська 
організація «Молодіжне військово-патріотично-спортивно-туристичне 
об’єднання «Боривітер», яка отримала державну реєстрацію 10 червня 
2014 року. У статуті організації визначено головну мету -  сприяння

формуванню здорового
способу життя, розвитку
національного і військово-
патріотичного виховання та 
туризму в м. Борисполі та 
Бориспільському районі.

Ми маємо свій статут, 
прапор, герб. Основу
«Боривітру» складають учні 
ДПТНЗ «Бориспільський
професійний ліцей» та близько 
двох десятків учнів зі шкіл 
міста та району.
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Для повноцінного
функціонування такого
об’єднання потрібна
відповідна матеріальна база, 
приміщення. Все це 
фінансується коштом ліцею.
У нашому розпорядженні є 
навчальний кабінет, де 
зберігається зброя, і є 
можливість практикувати 
розбір та збір АК -  47, АКС -  47,
АКС -  74; тир, у якому учнівська молодь відпрацьовує практичні навички 
стрільби та правила поводження під час стрільб. За сприяння керівництва 
Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 
стало можливим отримання електронного сучасного тиру, де моделюються 
різні ситуації, ведення бою в сучасних умовах з АК -  47, пістолета ПМ; є 
парашут; 5 комплектів спорядження бійця ЗСУ: бронежилети 3-5 класу, 
кевларові каски та тактичні окуляри. Для членів клубу придбано 2 види 
форми: святкову і польову.

За кошти ліцею придбано два автомати: АК -  47 та АКС -  74, 
пневматичні прості гвинтівки та спеціальну гвинтівку з оптичним 
прицілом для снайперської підготовки.

Заняття в клубі проводяться відповідно до плану роботи 2-4 рази на 
тиждень, в залежності від участі в змаганнях та зборах. На заняттях 
вивчається історія розвитку ЗСУ, програма парашутної, стрілецької, 
стройової, медичної
підготовок, навички володіння 
холодною зброєю, практикум 
з рукопашного бою, 
топографія.

Команда «Боривітру» 
постійно долучається до 
військово-патріотичних 
змагань та заходів різного 
рівня, що проходять у 
Київській області та на 
всеукраїнському рівні, має 
численні нагороди та відзнаки за 
свої вміння, знання та підготовку, а саме:

• Грамоту за І місце в змаганнях з військово-прикладних видів спорту, 
присвячених Дню Збройних Сил України.
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• Г рамоту за І місце у проекті «Школа виживання» на базі 1 -ої окремої 
танкової бригади.

• Грамоту за І місце МГО «Клуб Юних Десантників «Гвардія» в етапі 
«Розборка, зборка автомата».

• Грамоту за II місце у змаганнях з подолання психологічної смуги 
перешкод під час проведення військово-патріотичного збору 
Всеукраїнської громадської організації «Громадський рух «За майбутнє».

• Грамоту МГО «Клуб Юних Десантників «Гвардія» за кращий 
результат на етапі з тактичної медицини та вогневої підготовки.

• Диплом за І місце у виді «Метання гранати» змагань Кубок 
підполковника Збройних Сил України Гудзя В.Ф. з нагоди річниці 
заснування ГО «Боривітер» серед клубів військово-патріотичного 
напрямку.

• Диплом за І місце у виді 
«Метання гранати на дальність» 
військово-патріотичних змагань 
Кубок ВПК «Боривітер» серед 
клубів військово-патріотичного 
напрямку.

• Подяку від начальника 
Г енерального штабу -  
головнокомандувача Збройних 
Сил України генерала армії 
України В.М. Муженко.

Клуб «Боривітер» має свою добру традицію -  проведення щорічних 
військово-патріотичних змагань на кубок «Боривітру», які тривають 
упродовж січня-лютого. Так, у лютому 2018 року за підтримки директора 
ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей» Динька В.А., начальника
районного відділу освіти Бориспільської РДА Каськіва М.І., головного
спеціаліста сектора молоді та спорту управління гуманітарного розвитку 
Бориспільської РДА Веклич А.В. були проведені дводенні змагання. 
Участь у заході взяло 9 команд військово-патріотичних клубів Київської 
області, а саме:

- КВС «Spotter» м. Борисполя;
- 2 команди Бориспільського району: ДПТНЗ «Бориспільський 

професійний ліцей» ГО «Боривітер» та Рогозівська ЗОШ;
- ВПК «Прикордонник» с. Заворичі Броварського району;
- ВПК «Ратібор» м. Ірпеня;
- ВПК «Миротворець» м. Обухова;
- ВПК «Каскад» м.Фастова;
- ВПК «Ратібор» с. Коцюбинського;
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- ВПК «Січ» Яготинського району, 
а також 2 команди Полтавської області, по команді з Хмельницької, 
Житомирської, Львівської та Харківської областей. У командному заліку І 
місце посіла команда КВС «Spotter» м. Борисполя, ІІ місце -  КЮД 
«Гвардія» з смт Чутового Полтавської області, ІІІ місце -  ГО «Боривітер» 
ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей». Захід було висвітлено на 
телеканалі ТРК «Бориспіль», в пресі та на освітянських web-сайтах.

Крім участі в змаганнях, члени клубу «Боривітер» активно 
здійснюють волонтерську діяльність: допомагають ЗСУ (плетення
маскувальних сіток, збір коштів на придбання продуктів харчування, 
технічних засобів (генераторів)), надають посильну допомогу будинку для 
дітей з особливими потребами «Наш дім».

Основою активної та результативної діяльності ГО «Боривітер» є 
робота керівника та ідейного лідера клубу -  Ломако Є. В., тісна співпраця з 
адміністрацією освітнього закладу, громадськістю і меценатами.
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Освітня династія Пасічників 

Олександр Пасічник,
учень ДНЗ «Сквирське вище професійне училище»

«Великий той учитель, який переймається справою, якої навчає», -  
так колись сказав відомий давньоримський політик та письменник Марк 
Порцій Катон, і цей афоризм дуже влучно характеризує загальну справу 
всієї моєї родини. Мало бути лише простим вчителем, потрібно повністю 
поринути в сферу, в якій ти працюєш, -  і саме тоді ти зможеш стати 
променем світла, який осяє голови твоїх учнів.
Ось таких принципів моя сім’я дотримується уже 
впродовж трьох поколінь.

Після Другої світової війни наша країна 
переживала важкий час відбудови, і ця відбудова 
стосувалася всіх сфер життя. Освіта не стала 
винятком: з кожним роком вона впевненіше 
підіймалася з руїн. Саме в цей 
період свою педагогічну діяльність 
розпочинали Юрій (Г еоргій)
Іванович Пасічник та Г анна 
Микитівна Луцька. Вони стали для 
нашої родини фундаментом, на 
якому і розпочалася розбудова 
нашої освітньої родини, -  родини 
Пасічників.

1950-ті роки стали досить 
важким періодом в історії нашої 
держави, і навчальні заклади не мали можливостей активно розвиватися. 
Ганна Микитівна вирішила взяти ситуацію в свої руки та стати 
з ’єднувальною ланкою між наукою та учнями. Вона працювала всього 
лише вчителькою початкових класів міської школи №1 м.Сквири, проте 
завдяки її ініціативам учні її класу мали меблі, дошку, зошити та багато 
інших необхідних речей для здобуття знань. Завдяки спільній роботі з 
небайдужими людьми, батьками учнів та друзями, моя прабабуся змогла
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зробити усе можливе і навіть неможливе для того, щоб наступне покоління 
учнів було цивілізованішим та розвиненішим.

Щодо Юрія Івановича, то своїми вчинками, як золотими літерами, він 
вписав своє ім’я в історію міста Сквири. Він був скромним вчителем 
історії Сквирської школи №2, певний проміжок часу пропрацював завучем 
в цьому навчальному закладі, проте його світогляд виходив далеко за межі 
шкільних уроків. Маючи багато знайомств, Юрій Іванович неодноразово 
впливав своїми порадами на рішення людей, від яких залежала тодішня 
освіта. До його думки прислухалися, адже він, маючи дуже хорошу базу 
знань, стояв на позиціях необхідності розвитку кадрової політики, 
підвищення якості рівня знань. За його ініціативи запроваджувались 
подальші кроки із вдосконалення підготовки молодих фахівців. Сам він 
був дуже скромним персонажем і ніколи не намагався стрибати «вище 
голови». Саме Юрій Іванович став одним із авторів книги «Сквира», в якій 
розповідається про історію нашого міста та всього Сквирського району в 
цілому. А ще в кожній бібліотеці нашого району, та й області в цілому, на 
різних виставках ми з вами могли неодноразово бачити посібник «Колиска 
українського народу». Це спільна робота мого прадідуся та кандидата 
педагогічних наук, вчителя української мови та літератури Сквирського 
ліцею Василя Івановича Цимбалюка. Ці люди видали унікальну книгу: 
вона знайомить нас з давньою історією та сучасністю всієї Київської 
області. Це були не сухі факти, а матеріали новочасних досліджень 
історичної, археологічної, антропологічної, етнографічної наук. Особливо 
було звернено увагу читачів на український фольклор і міфологію.

Таку любов до історії рідного краю Юрій Іванович взяв від свого 
батька -  Івана Павловича Пасічника, який став відомим завдяки тісним 
дружнім стосункам з Максимом Тадейовичем Рильським. У листуванні 
друзі активно обговорювали всі теми та події, які відбувались на території 
України, та обмінювались добрими порадами.

Не міг розчарувати своїх батьків син Юрія 
Івановича та Г анни Микитівни -  Сергій 
Георгійович Пасічник. Для мене ця людина є 
прикладом справжнього лідера, за яким повинна 
стояти країна, за яким будуть стояти люди! На 
жаль, я не зовсім добре пам’ятаю свого рідного 
дідуся, адже відійшов у інший світ він досить 
рано. Лише маленькими уривками можу 
згадувати його рідний дім та саму постать 
дідуся, яка завжди усміхалася і дарувала мені 
заряд позитивних емоцій. Завдяки йому про наш
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рід дізнались в усіх частинках нашої рідної України.
Сергій Георгійович оновив базу професійно-технічної освіти в місті 

Сквирі, завдяки його зусиллям на території училища з ’являлися ферма, 
їдальні, актові зали. До ПТУ було приєднано землі, ставки, сади тощо, 
тобто сільське господарство в навчальному закладі піднялося на 
кардинально новий рівень. Учні, які здобували, наприклад, професію 
тракториста, могли не тільки вивчати про трактор теорію, а й виконувати 
практичні завдання в реальних умовах на полях. Це допомагало
виховувати не теоретиків, які можуть зібрати-розібрати мотор за схемою 
чи за книгою, а саме висококваліфікованих робітників.

Головною ж заслугою директорства Сергія Георгійовича можна
назвати реформу 1997 року. Саме в цей період ПТУ №29 отримало статус 
Вищого професійного училища. Ви можете зараз здивуватися, проте саме 
наше училище одним із перших в Україні отримало статус Вищого! Це
велика гордість для всієї нашої родини і, я впевнений, для жителів нашого
міста.

праця попередніх поколінь нашої родини 
світи в Сквирі та районі. Все змінюється дуже 
ого дня потрібно рухатись лише вперед, адже 

шіти повільних. Тобі потрібно з кожним днем 
ас, коли ми будуємо нову європейську країну,

що ми будуємо й нову європейську освіту!
|ш, і зараз прийшла пора будувати кардинально 
Радянськими зразками, а власне, за мірками

Саме на основі цього фундаменту з 
2004 року будує нову систему 
професійно-технічної освіти мій дядько 
-  Олександр Сергійович Пасічник, який 
в самому училищі працює ще з 1993 
року, розпочавши свою діяльність на 
посаді майстра виробничого навчання.
Останні два роки свого життя Сергій 
Георгійович важко хворів, проте не покидав стіни рідного закладу. В 
освітній системі з ним завжди знаходився син, він завжди допомагав. 
Можна сказати, що Олександр Сергійович був головою, а Сергій 
Георгійович -  шиєю, яка і направляла, і скеровувала сина. Знаходячись 
поруч весь час, батько побачив вогник запалу в очах свого сина, тому 
зрозумів, що його нащадок і є тією людиною, яка виведе професійно- 
технічну освіту на новий рівень.

182



Після смерті Сергія Георгійовича мало хто очікував такого прориву в 
системі професійно-технічної освіти, проте сталось зовсім навпаки. 
Реформатор Олександр Сергійович Пасічник на даний момент є найбільш 
прогресивним директором, якого мені доводилось бачити. Училище вже 
далеко вийшло за рамки професійно-технічного училища і зараз активно 
слідує всім трендам та тенденціям часу. Важко уявити, що в ПТУ 
проводяться тематичні вечори, працює власне кафе, в якому всі бажаючі 
можуть випити на вибір гарячих напоїв та поласувати смаколиками, тут 
демонструються вечірні сеанси кіно та проводиться багато інших заходів.

Ні для кого не є секретом, що через ПТУ-шну «славу» в систему 
професійно-технічної освіти приходять далеко не відмінники. Діти з 
середнім балом 10 і вище вважають «неелітним» навчання в училищі. До 
нас приходять учні, освітній рівень яких далеко невисокий, проте це не 
заважає їм брати участь в олімпіадах, конкурсах фахової майстерності і 
виборювати призові місця, ставати учасниками творчого колективу 
учнівського самоврядування і подорожувати різними куточками України. 
Це далеко не повний перелік тих реформ, до яких причетний Олександр 
Сергійович. Ось чому я можу з впевненістю назвати його реформатором, 
адже він з кожним днем намагається створити щось нове, унікальне, якого 
немає в жодній школі нашого міста. Олександр Сергійович знаходиться в 
постійному пошуку, шукає нові форми та моделі навчального закладу, 
думає над майбутнім своїх випускників та учнів, які навчаються в закладі. 
Співпраця з соціальними партнерами, які володіють прогресивними 
методами господарювання, підприємцями, які впроваджують нове та 
креативне, -  все це цікавить директора. У 2018 році навчальний заклад 
підписав договір на стажування кращих учнів у Польщі, і вже зараз вісім 
кращих учнів за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва; водій автотранспортних засобів» проходять стажування в 
Польщі.

Важливим фактором у такій вдалій роботі сьогоднішнього директора є 
родина. Так склалось, що ще за часів Юрія Івановича та Ганни Микитівни 
всі проблеми навчального закладу обговорювались у сімейному колі. Ця 
традиція зберігається до сих пір, адже абсолютно кожен член родини вклав 
певну часточку у життя нашого училища. Моя бабуся -  Г алина Миколаївна 
Пасічник -  мама Олександра Сергійовича, дуже активно цікавиться 
життям училища. Як казав сам директор, його робота в училищі -  
невід’ємна чистина думок і переживань Галини Миколаївни. Вона 
переймалася справами училища ще за директорства Сергія Георгійовича: 
приходячи додому, він завжди розповідав про проблеми, які є в 
навчальному закладі. Ось так, не працюючи офіційно, вона стала тією 
людиною, яка знає абсолютно все і завжди готова допомогти своєю
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порадою. Мій тато -  Пасічник Дмитро Сергійович -  також брав участь у 
житті училища. Спочатку він навчався в стінах освітнього закладу, а потім 
став викладачем інформатики. Він, як і Олександр Сергійович, також весь 
час переймався проблемами училища, проте не мав лідерських якостей і 
розумів, що його брат просто створений для цієї посади. Моя сестра -  
Пасічник Юлія Олександрівна, як і я на даний момент, пройшла шлях 
навчання в Сквирському вищому професійному училищі і активно 
вболіває за життя сімейної справи. Ми з нею, як і наша молодша сестра 
Ліза, -  уже четверте покоління освітньої династії Пасічників, і наше 
завдання зараз -  не спаплюжити працю нашої родини, а навпаки, 
вдосконалити її. Ми сподіваємось, що зможемо допомогти кожному, хто 
прийде в стіни нашого навчального закладу, адже приходячи в ДНЗ 
«Сквирське вище професійне училище», ви приходите ніби додому, а ми 
вже потурбуємось про те, щоб цей дім з кожним роком ставав все більшим, 
все розвиненішим і красивішим.
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Через професійність, чесність і справедливість -
до особистості

Тетяна Бауман,
методист ДПТНЗ «Білоцерківський 

професійний ліцей»

«Майбутнє» -  магічне слово, у якому приховані таємничість і 
невідомість. Кожен будує своє власне життя так, як вважає за потрібне, але 
все ж таки усвідомлює: без минулого немає майбутнього. Саме тому 
розповідь про наш навчальний 
заклад, який має майже 65-річну 
історію, розпочнемо з невеликого 
екскурсу в минуле.

Свою історію ДПТНЗ 
«Білоцерківський професійний 
ліцей» почав писати 14 жовтня 
1954 року. За роки свого 
існування навчальний заклад 
декілька разів змінював назву: 
технічне училище № 4,
професійно-технічне училище №
14, середнє професійно-технічне 
училище № 15, а з 15 травня 
2005 року отримав назву ДПТНЗ 
«Білоцерківський професійний 
ліцей». За цей період 
підготовлено більше 25000 
кваліфікованих робітників за 18 
робітничими професіями для 
роботи в різних галузях 
народного господарства в 
залежності від потреб регіону.

З 1954 року навчальний заклад готував спеціалістів для сільського 
господарства Київської, Житомирської, Черкаської областей із професій: 
електромеханіки сільської електро- та радіофікації, нормувальники 
машинно-тракторних станцій, майстри-будівельники, старші контролери
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виробничо-технічного контролю, машиністи-дизелісти, радіотехніки 
машинно-тракторних станцій.

У перший рік було 
набрано 13 груп, до яких 
зараховано 390 учнів. Після 
закінчення навчання всі учні 
були працевлаштовані.

Протягом усієї історії 
існування навчального 
закладу постійно
поповнювалася та

вдосконалювалася 
матеріально-технічна база, 

створювалися класи,
лабораторії та виробничі майстерні: будівельників, зварювальників,
електромонтажників, слюсарів.

У 1969 році було збудовано гуртожиток на 305 місць.
У 70-х роках поряд із денним починає працювати вечірнє відділення з 

професій: радіомеханік, слюсар контрольно-вимірювальних приладів та 
автоматики. Кількість
працюючих у навчальному 
закладі становила понад 150
осіб, з них 90 -  педагогічні 
працівники. У цей період за 
високі показники у навчально- 
виховній роботі училище було 
визнано найкращим на теренах 
країни.

Кількість бажаючих
навчатися в училищі з 
кожним роком зростала, у 
1977 році на навчання було 
вже прийнято 900 учнів.
Тож виникла необхідність 
нових приміщень. Того ж 
1977 року було розпочато 
зведення гуртожитку,
навчального та
адміністративного корпусів.
Будівництво тривало до 1981
року, а з вересня цього ж року новобудови було здано в експлуатацію.
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Упродовж 1985-1986 рр. було 
споруджено та обладнано 
радіомонтажну майстерню,
лабораторію електротехніки,
стрілецький тир, кабінет допризовної 
підготовки. У 1989 році був 
обладнаний кабінет з техніки безпеки 
й охорони праці, який визнали 
кращим кабінетом профтехосвіти 
області.

Упродовж майже 65 років 
навчальний заклад збирав у своїх 
стінах талановитих керівників, 
викладачів, майстрів виробничого 
навчання, вихователів та учнів. Ліцей 
став для багатьох не лише місцем 
роботи, навчання та реалізації своїх 
здібностей і талантів, а й рідною 
домівкою. У різний час навчальний 
заклад очолювали: Славута І. Я.
(1954р.), Устименко А. Я. (1955- 
1981рр.), Ткаченко С. І. (1981-1984рр.),
Тимошенко А. Ф. (1984-1987рр.), Васильєв М. І. (1988-2001рр.), 
Кір’якова Л. М. (2001-2013рр.), Шпак С. М. з 2013 року по теперішній час.

Нині державі потрібен професійно мобільний, висококваліфікований 
та конкурентоспроможний на ринку праці робітник. Для підготовки таких 
фахівців у освітньому закладі створена необхідна матеріально-технічна 
база, навчально-методичне та інформаційне забезпечення. Ліцей готує 
кваліфікованих робітників із загальних професій для всіх галузей 
економіки, електротехнічного виробництва, виготовлення електронної 
техніки, будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних робіт, 
автомобільного транспорту та виробництва художніх і ювелірних виробів.

У нашому колективі працюють творчі викладачі та майстри 
виробничого навчання, які, крім копіткої щоденної викладацької та 
виховної роботи, готові вкладати душу в своїх вихованців і завжди 
знаходять час для спільної корисної діяльності.

На даний час ліцей готує учнів за різними професіями:
-  електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж;
-  електромонтажник силових мереж та електроустаткування;
-  радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури;
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-  слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;
-  слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

(електроніка);
-  слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
-  водій автотранспортних засобів, категорії «С», «В»;
-  різьбяр по дереву та бересту;
-  оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
-  майстер з діагностики та налагодження електронного 

устаткування автомобільних засобів.
На сьогоднішній день заклад освіти 

очолює енергійний, досвідчений керівник -  
Сергій Миколайович Шпак. У його руках -  
інструмент влади, і користується він цим 
інструментом мудро та обачно. Він не допускає 
поспішних та необдуманих рішень. Його 
відносини ґрунтуються на любові до 
викладацької справи, до праці, спрямованої на 
удосконалення кожного педагога і майстра 
виробничого навчання, на любові до учнів. Під 

його чуйним керівництвом педагогічний колектив працює над оновленням 
змісту професійної освіти, бере участь у розробленні стандартів ПТО та 
впровадженні в освітній процес інноваційних виробничих та педагогічних 
технологій.

Важко уявити наш заклад без чарівних та тендітних, креативних та 
вимогливих заступників директора з навчально-виробничої роботи Ірини 
Сінкевич і виховної роботи Влади Павленко.

За ініціативи Ірини Олександрівни заклад освіти співпрацює з 
громадськими організаціями міста, в тому числі і з «Агенцією 
стратегічного розвитку Білої Церкви»; спонукає педагогічних працівників 
до участі в освітніх проектах та експериментальній діяльності. Так, 
зокрема, заклад є експериментальним майданчиком із впровадження 
елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 
кваліфікованих робітників за професіями «Електромонтажник з освітлення 
та освітлювальних мереж», «Електромонтажник силових мереж та 
електроустаткування». У 2017-2018 навчальному році педагогічний 
колектив ліцею обрав пріоритетним напрямом у впровадженні інновацій в 
освітній процес філософію «ощадливого виробництва». Сінкевич І. О. 
ініціює участь ліцею у різних представницьких заходах. За участі Ірини 
Сінкевич ліцей презентував систему роботи в щорічній Міжнародній 
виставці «Сучасні заклади освіти -  2018» та був нагороджений Срібною
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медаллю і дипломом у номінації «Упровадження інновацій у педагогічний 
процес для підвищення якості знань випускників».

Виховною роботою в ліцеї опікується Павленко Влада Владиславівна, 
яка багато уваги приділяє виявленню та удосконаленню творчих 
здібностей учнів. ЇЇ робота спрямована на розвиток патріотичного 
виховання, волонтерської діяльності учнів та формування активної 
громадянської позиції вихованців. Учні ліцею систематично беруть участь 
у Всеукраїнських військово-патріотичних зборах, які проходять у різних 
військових частинах Збройних сил України, де посідають призові місця. 
Влада Владиславівна організовує учнів на спільні справи, які плекають 
духовність вихованців, об’єднуючи колектив учнів, педагогів і батьків. 
Система виховної діяльності освітнього закладу спрямована на 
формування в учнів почуття патріотизму, шанобливого ставлення до 
Батьківщини, національної свідомості й гідності, дбайливого ставлення до 
рідної мови, культури, традицій.

Важливе місце в освітньому процесі навчального закладу посідає 
навчально-виробнича робота та навчальна практика, роботу якої координує 
та надихає старший майстер Герасименко Віктор Володимирович. Під 
його чітким керівництвом створюються умови для професійного зростання 
учнів, їх розвитку. Важливою функцією старшого майстра є допомога та 
підтримка в організації уроків виробничого навчання, обміну досвідом та 
підвищення професійної майстерності майстрів виробничого навчання. 
Старший майстер завжди в центрі освітнього процесу та здійснює 
керівництво функціонуванням навчально-виробничої діяльності.

Із року в рік зростає авторитет ДПТНЗ «Білоцерківський професійний 
ліцей». Освітній процес невпинно удосконалюється, модернізується і все 
більше відповідає вимогам світового простору та сучасним виробничим 
технологіям. І все завдяки злагодженій роботі всього колективу 
однодумців.
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Рухаючись у майбутнє, перегортаємо сторінки історії

Валентина Капшук,
викладач української мови та літератури 

ДПТНЗ «Переяслав-Хмелъницъкий 
центр професійно-технічної освіти»

Тетяна Юрченко,
чодист ДПТНЗ «Переяслав-Хмелъницъкий 

центр професійно-технічної освіти»

Лежить дорога до щастя через працю. 
Шляхи інші до щастя не ведуть.

Абу Шукур

Переяслав... Понад тисячу років стоїть він над вічністю на лівому 
березі Дніпра. Це славне місто музейних святинь, історична літописна 
повість українського князівства й козацтва. Переяслав -  це складне 
мереживо вузьких вулиць, вуличок і провулків, що в ’ються межиріччям 
Трубежа та його притоки Альти. Дивлячись на переяславські вулиці, важко 
уявити, що деякі з них були свідками давньоруських часів, битв з 
печенігами, половцями, татаро-монголами. Вони пам’ятають геніального 
Тараса Шевченка, мудрого Григорія Сковороду, звитяжного Богдана 
Хмельницького, талановитого Шолома-Алейхема.

Переяслав -  це не лише колиска славної української історії, він 
завжди був і залишається освітнім осередком нашої держави. Не тільки в 
Україні, а й далеко за її межами знали й цінували випускників 
Переяславського колегіуму. У ХХ столітті Переяслав явив Україні 
педагогічну школу, згодом реорганізовану в педучилище, освітянську 
естафету якого підхопив педагогічний інститут (нині університет).

Історія Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Переяслав-Хмельницький 
центр професійно-технічної 
освіти» розпочинається із 
середини 50-х років ХХ 
століття. Вона -  наче 
розгорнута книга, з давніх і 
новітніх сторінок якої учні та 
педагогічні працівники
черпають не тільки життєву
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мудрість, але й натхнення та снагу.
Відповідно до наказу начальника Київського обласного управління 

трудових резервів від 27 вересня 1954 року в приміщеннях садиби 
колишньої Переяслав-Хмельницької машинно-тракторної станції було 
відкрито училище механізації сільського господарства. 13 листопада 1954 
року новопризначений директор Переяслав-Хмельницького УМСГ № 2 
Михайло Григорович Портянкін видав наказ: «Приступаю до виконання 
обов’язків директора училища». Саме цей день вважається початком 
літочислення нинішнього Переяслав-Хмельницького центру професійно- 
технічної освіти.

У стислі терміни було проведено комплектування штатів керівних 
працівників, викладачів, майстрів. Для училища було виділено лише два 
приміщення, але й ті були в аварійному стані. До цих будівель додавалися 
трактор «Універсал» та комбайн С-6. Згодом училище одержало комбайн 
С-4. Ось на такій базі і розпочалася підготовка двох груп майбутніх 
механіків-комбайнерів для роботи на цілині. Але була молодість однієї 
частини працівників, був досвід іншої, а ще -  ентузіазм, мудрий і 
вимогливий директор. Все це дало можливість забезпечити повноцінне 
функціонування молодого навчального закладу, який існує вже більше 60 
років, а кількість його випускників сягає понад 50 тисяч.

У далекі 60-ті роки ХХ ст. розвиток народного господарства вніс свої 
корективи в роботу навчального закладу, тому в училищі вже здійснюється 
підготовка не лише механіків-комбайнерів, а й трактористів-машиністів, 
механізаторів тваринницьких ферм, майстрів-наладчиків МТП, 
електромонтерів.

З 1970-х років училище 
перейшло до підготовки 
кваліфікованих робітників із 
здобуттям загальної
середньої освіти. Це 
вимагало ліцензування нових 
інтегрованих професій. У 
народне господарство
прийшли кваліфіковані
трактористи-машиністи 
широкого профілю, електромонтери сільської електрифікації та зв’язку, 
водії, монтажники радіоелектронної апаратури та приладів, овочівники, 
бджолярі, кравці.

Поступово видозмінювався і навчально-адміністративний комплекс 
училища. Був відремонтований і переобладнаний для навчання столітній 
корпус, де знаходилося 12 кабінетів та актова зала на 240 місць. Та все ж
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педагогічний колектив 
училища розумів, що така 
матеріально-технічна база 
занадто мала, щоб бути 
потужним закладом

професійно-технічної 
освіти, вона не відповідає 
ні вимогам часу, ні 
успішній професійній 
самореалізації майбутніх 

кваліфікованих робітників. За декілька років у подвір’ї училища з ’явилися 
нові навчальні корпуси з просторими кабінетами, майстернями і 
лабораторіями, пункт технічного обслуговування автотранспорту; своїми 
вікнами відбивав сонячні промені новий гуртожиток зі світлими і 
затишними кімнатами, залами для відпочинку, побутовими кімнатами та 
бібліотекою. Коли в 1982 році до училища приєдналася школа фабричного 
учнівства, знову виникла потреба в збільшенні кількості навчальних 
кабінетів і лабораторій. Було прийнято рішення будувати новий, сучасний 
навчальний корпус, який вмістив 18 кабінетів, 3 лабораторії, кінозал, 
їдальню, спортивну залу, бібліотеку з читальною залою, з’явився стадіон 
«Юність».

Оскільки училище здійснювало підготовку робітників для сільського 
господарства, то потрібна була власна земельна ділянка, де б можна було 
проводити уроки виробничого навчання для механізаторів-хліборобів. 
Після тривалого листування і переговорів дирекції училища з місцевими й 
обласними можновладцями така ділянка була виділена. Сталося це в 
1981 році. І знову постало питання будівництва. Згодом у районній газеті 
з ’явиться невелика замітка: «На території виділеної для СПТУ №  2 
земельної ділянки власними силами йде будівництво нового 
експериментального навчального господарства. У його спорудженні 
посильну участь беруть усі працівники та учні». Тяжка і наполеглива 
праця педагогічного й учнівського колективів дала свій результат: на 
території площею 150 га були розміщені зерносклад, навчально- 
адміністративний корпус, тваринницькі ферми, теплиці, навіси для 
збереження техніки, зимівник для пасіки, станція заправки техніки 
паливно-мастильними матеріалами, овочесховище, водонапірна башта, 
підсобні приміщення, майданчики для техніки, проведено благоустрій 
території та землевпорядкування. Але найголовніше те, що на землях 
навчального господарства були створені всі умови для оволодіння 
майбутніми механізаторами азами своєї професії.
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У 1981 році за досягнення найвищих показників у змаганні, 
дострокове виконання планових завдань училище було занесено до 
республіканської Книги трудової доблесті на Виставці досягнень 
народного господарства Української РСР.

Коли гортаєш сторінки історії 
навчального закладу, у пам’яті 
постають образи тих, хто стояв біля 
витоків освітнього процесу училища. 
Це перші директори Портянкін М.Г., 
Мельничук П.Д., Миздренко О.П., 
викладачі Башманова Г.В., Бейліс Т.С., 
Писанка Ю.Д., майстри виробничого 
навчання Яровий В.П., Остапенко І.І., 
Коровніченко Г.Н. та багато інших. Але 
знаковою постаттю для навчального 
закладу став Микола Петрович 

Саустенко, який 50 років свого життя 
віддав профтехосвіті. З них 40 років очолював рідне училище. Він був не 
лише мудрим наставником, хорошим психологом, вимогливим педагогом, 
дбайливим господарем, а й творцем профтехосвіти України. Держава 
високо оцінила самовіддану працю Миколи Петровича. Він був 
нагороджений нагрудним знаком «Відмінник профтехосвіти СРСР», 
почесним знаком «За заслуги в розвитку профтехосвіти», знаком 
«Відмінник освіти України». Йому присвоєно звання Заслуженого 
працівника професійно-технічної освіти України, Почесного громадянина 
міста Переяслава-Хмельницького, він був стипендіатом фонду 
інтелектуальної співпраці «Україна -  ХХІ століття», членом Президії 
районного комітету профспілок працівників сільського господарства, 
членом Державної акредитаційної комісії при Міністерстві освіти і науки 
України. За його керівництва у 1995 році училищу було присвоєно звання 
«Кращий заклад освіти Київщини». На жаль, Микола Петрович уже 
відійшов у вічність, але переяславська громада пам’ятає свого відомого 
земляка, тому одна із мальовничих вулиць міста носить його ім'я.

Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти п’ять 
разів змінював свою назву. Заснований як училище механізації сільського 
господарства № 2 (УМСГ № 2), 5 листопада 1963 року він був 
перейменований на сільське професійно-технічне училище № 31 (СПТУ № 
31). Першого вересня 1969 року училище дістало нову назву -  сільське 
професійно-технічне училище № 22 (СПТУ № 22). З 22 вересня 1984 року 
училище функціонує як середнє професійно-технічне училище № 22. 
Першого жовтня 1993 року заклад було перейменовано у професійно-
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технічне училище № 22 (ПТУ № 22). А 11 вересня 2008 року заклад 
отримав свою нинішню назву -  ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти».

Скарбницею історії закладу є краєзнавчий музей, який знаходиться на 
його території. Він розпочав свою роботу в 1979 році. Музейна експозиція 
висвітлює історію навчального закладу, героїзм українського народу під 
час Національно-визвольної війни в 1854 р., Переяславську Раду, оборону 
Переяславщини в роки Другої світової війни, період незалежності України. 
Тут зібрано численні 
матеріали з історії 
закладу, архівні
документи, фотографії, 
особисті речі ветеранів 
навчального закладу.
Зараз фонд музею 
поповнився матеріалами 
про сучасні буремні події 
на сході нашої держави.
Стенд «Г ерої нашого 
часу» прикрашають
фотографії випускників-
учасників АТО: Карабанова Олександра, Овсієнка Дениса, Зачепи 
Олександра, Хмелькова Леоніда, Козоріза Віталія, Гришка Сергія,
Аврамича Олександра, Потупи Олександра, Палатного Ярослава,
Бобровніка Валентина, Лихацького Вадима, Руденка Богдана, Дикого 
Максима, Г аєвського Максима, Матвієнка Романа та інших.

Серед відвідувачів музею -  учні місцевих шкіл, жителі міста,
письменники, делегації близького і далекого зарубіжжя: США, Китаю,
Нідерландів, Бельгії, Польщі, В ’єтнаму, Ефіопії.

Закладу завжди щастило на талановитих керівників. Так, новою 
сторінкою в історії навчального закладу став 2005 рік, коли його очолив

принциповий, 
енергійний директор -  
Микола Петрович
Лопата. Він пройшов
педагогічний шлях від 
майстра виробничого 
навчання, старшого 
майстра до керівника
Центру.
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Завдяки ініціативності, професіоналізму директора та самовідданій 
праці педагогічного колективу Переяслав-Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти є сучасним і потужним освітнім осередком 
професійно-технічної освіти Київщини. Це освітній заклад III рівня 
акредитації, який готує і виховує кваліфікованих робітників для 
підприємств легкої промисловості, громадського харчування, 
сільськогосподарського виробництва, сфери побутового обслуговування, 
автосервісу, майбутніх професіоналів своєї справи, здатних конкурувати 
на сучасному ринку праці. Цьому сприяють оновлення та модернізація 
матеріальної бази, її належне технологічне оснащення та забезпечення 
науково-методичною літературою, комп'ютеризація освітнього процесу, 
створені умови для впровадження інноваційних педагогічних технологій в 
освітній процес.

Педагогічний колектив Центру спрямував свою діяльність на 
підготовку кваліфікованих робітників відповідно до пріоритетних 
напрямів розвитку економіки та ринку праці. На сучасному етапі свого 
розвитку ЦПТО здійснює підготовку фахівців на основі базової та повної 
загальної середньої освіти за такими професіями:

-тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія 
«А1», «А2», «В1»);

-слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; 
водій автотранспортних засобів категорії «С»;

-електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 
електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку; водій 
автотранспортних засобів категорії «С»;

-кухар; кондитер;
-кравець; вишивальниця;
-адміністратор; оператор комп’ютерного набору;
-кухар;
-електрогазозварник;
-перукар (перукар-модельєр);
-тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія 

«А1»).
Освітяни закладу беруть активну участь у конкурсах фахової 

майстерності, науково-практичних семінарах, педагогічних виставках, 
налагоджують конструктивні міжнародні партнерські відносини з питань 
професійної освіти.

За результатами роботи Шостої міжнародної виставки «Сучасні 
заклади освіти -  2015» ЦПТО нагороджено Срібною медаллю, наступного 
року навчальний заклад отримав Золоту медаль у номінації «Використання
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комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості 
освіти».

Переконливим доказом 
формування міцних
професійних компетентностей 
є призові місця вихованців 
ЦПТО в обласних конкурсах 
фахової майстерності.
Призерами стали Олексенко 
Наталія (І місце за професією 
«Кравець», 2013 р.), Голуб 
Сергій (ІІІ місце за професією 
«Водій автотранспортних 
засобів категорії С», 2015 р.),
Ягодченко Віталій (І місце за 
професією «Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин 
та устаткування», 2015 р.),
Швець Дарина (ІІІ місце за 
професією «Кравець, 2016 р.),
Шпак Світлана (ІІІ місце за 
професією «Кондитер», 2017 
р.), Безуглий Рома (ІІІ місце за 
професією «Електромонтер 
електроустаткування», 2017 р.). 
фіналісткою конкурсу молодих 
отримала диплом ІІІ ступеня.

Сьогодення вимагає від працівників професійно-технічної освіти йти в 
ногу з розвитком новітніх технологій, використання сучасного обладнання, 
яке все більше і більше надходить на підприємства різних галузей 
виробництва. Досить важливим і актуальним є питання співпраці не лише з

колегами в межах нашої 
держави, а й державами, 
які входять до 
Європейського Союзу. 
2014 рік став початком 
співпраці Переяслав- 
Хмельницького ЦПТО із 
Шяуляйським центром 
професійної підготовки 
(Литовська Республіка).

з ремонту та обслуговування 
У 2016 році Левківська Анна стала 
дизайнерів одягу «ESTEL Style», де
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Метою започаткування цієї співпраці є обмін делегаціями, вивчення 
кращого досвіду педагогічної спільноти, запозичення кращих методів, 
підходів до навчання, до організації навчально-виробничого процесу, 
матеріально-технічного забезпечення.

Невід’ємною частиною у підготовці кваліфікованого робітника є 
проходження учнями виробничої практики на підприємстві. Сьогодні 
ЦПТО співпрацює з Міжнародним аеропортом «Бориспіль», ФГ «Нива 
Переяславщини», 1111 «Строкова-Агро», Міжнародним дитячим центром 
«Артек», ПрАТ «Миронівська птахофабрика», готельно-ресторанним 
комплексом «Любокрай».

Не одним тільки хлібом живе людина. Це давня істина, заперечувати 
яку ніхто не візьметься. Так і в нашому закладі. Будні учнів не 
обмежуються лише теоретичним і практичним навчанням. У Центрі 
створені всі умови для формування в учнівської молоді духовності, 
фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової 
культури, розвитку індивідуальних здібностей і талантів. Традиційними 
стали екологічні та соціальні акції, проекти з розвитку стійкого інтересу до 
обраної професії. Для змістовної організації дозвілля молоді діють 
вокальний, танцювальний, драматичний гуртки, спортивні секції. Учні 
ЦПТО є постійними призерами обласної спартакіади серед учнів ЗПТО з 
футзалу, легкої атлетики, волейболу, спортивних ігор «Козацька наснага» 
та міських спортивних змагань.

Учні примножують славу ЦПТО своєю участю в літературно- 
пошукових конференціях, призовими місцями в обласних етапах 
Всеукраїнських учнівських олімпіад, представляють свої кращі роботи на 
всеукраїнських наукових проектах та творчих конкурсах.

Найціннішим надбанням Центру є педагогічний колектив, який усі 
свої сили, великий практичний та життєвий досвід передає майбутнім 
кваліфікованим робітникам. Одинадцять освітян нагороджені нагрудним
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знаком «Відмінник освіти України», 5 викладачів мають педагогічне 
звання «викладач-методист», 6 -  «старший викладач», 21 педагог має вищу 
категорію, 2 викладачі -  І категорію, 9 викладачів -  ІІ категорію, 10 
майстрів виробничого навчання -  І категорію, 6 майстрів виробничого 
навчання мають ІІ категорію.

Історія закладу багата долями своїх вихованців. Серед них 
підприємці, правоохоронці, чиновники, фермери, директори освітніх 
закладів.

Спільними зусиллями педагогів та учнів Центру продовжуємо 
творити свою історію. Примножуємо здобутки, відповідально та 
цілеспрямовано виконуємо поставлені завдання з підготовки 
кваліфікованого 
персоналу. Переконливим 
доказом успішної роботи 
педагогічного та
учнівського колективів є 
нагородження закладу до 
Дня працівника освіти у 
2017 р. листом-подякою 
голови Київської обласної 
державної адміністрації 
Олександра Г органа за 
вагомий внесок у розвиток 
системи освіти Київської області.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Переяслав- 
Хмельницький центр професійно-технічної освіти» розвивається, має 
великі перспективи, власний сміливий погляд на професійне життя і світлу 
віру в майбутнє -  майбуття нових творчих звершень, перемог, досягнень.
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«Щоб ваш і руки боліли тільки від квітів ...»

Віта Сушко,
в.о. директора

ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 
харчових технологій та ресторанного сервісу»

Кожна епоха породжує свого героя
Дж. Байрон

Тисячі шляхів ведуть до помилок, і лише один -  до істини. Свою 
істину Станіслав Антонович Соколовський знайшов у своєму покликанні. 
Людина безмежної широти душі, еталон шляхетності, мудрий наставник і 
справжній майстер своєї справи, Станіслав Антонович понад 30 років 
засівав «добре і вічне» на педагогічній ниві, збираючи рясний урожай долі 
-  життя, багате на події, добрих людей, успіх і радість.

Народився Станіслав Антонович 17 жовтня 1949 року в мальовничому 
селі Шебутинці, що на Хмельниччині, черпаючи з рідної землі гордість 
Дністра, непокору подільських висот, ніжність рути-м’яти, грайливість 
джерел, сором’язливість діамантових рос, що спадають на вечірню отаву, 
та гідність свого народу.

У рідному селі отримав шкільну освіту, а материнська любов та 
виховання сприяли формуванню особистості, в якої душа завжди відкрита 
для людей та добрих справ.

Після проходження служби у збройних силах (1968-1970 рр.) широка 
ерудиція, бажання передавати свої знання молоді привели Станіслава 
Антоновича до Кам’янець-Подільського педагогічного університету, на 
історичний факультет, для втілення найзаповітнішої мрії -  стати 
педагогом, присвятити життя формуванню духовності поколінь.

Уже з 1966 року Станіслав розпочав свою трудову діяльність. 
Спочатку займав посаду поштаря в Ново-Ушицькому районному вузлі 
зв’язку, а згодом, здобувши вищу освіту, отримав посаду заступника 
директора з навчально-виховної роботи Балинського професійно- 
технічного училища № 6. З 1976 року займав посаду вчителя історії 
Попільнянської середньої школи № 2 Попільнянського району, 
Житомирської області.

«Принциповий, вимогливий, толерантний, методично грамотний 
педагог відразу завоював серця учнів та авторитет педагогічного колективу 
школи. Любив учнів, поважав, жив своїм предметом. Уроки проводив на 
високому методичному, творчо-пошуковому рівні», -  з теплотою і повагою
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відгукуються випускники школи Розчепей Галина Петрівна та Томчук 
Алла Анатоліївна.

В очах вихованців молодого вчителя історії завжди жевріла іскра 
допитливості, яку Станіслав Антонович перетворював на жагучий вогонь 
знань.

Досвід -  вчитель, який дуже дорого бере за свої уроки, але краще за 
нього ніхто не навчить. Так і Соколовський уважно прислухався до свого 
вчителя -  досвіду: був повністю відданий своїй роботі, жив проблемами 
школи і села.

За ентузіазм, професіоналізм, надзвичайні комунікативні здібності 
Соколовського С. А. було обрано секретарем партійної організації 
с. Попільні, Попільнянського району, Житомирської області. Бажаючи 
бачити життя односельців кращим, він створював умови для підвищення 
культурного рівня та розвитку села.

Як згадують колеги, відзначався надзвичайною відповідальність та 
пунктуальністю. Став справжнім взірцем професійності.

За досить короткий час зумів завоювати авторитет та повагу. За його 
ініціативи було створено духовий оркестр та закуплено музичні 
інструменти, оновлено матеріально-технічну базу бібліотеки (закуплено 
нові меблі, телевізор, магнітолу, виписувалась велика кількість періодики, 
книжковий фонд поповнювався значною кількістю літератури). Хор та 
духовий оркестр сільського будинку культури славився на весь район. Для 
дитячого садочка було збудовано ігровий майданчик. Всі поставлені цілі і 
завдання виконувались чітко і злагоджено, завдяки наполегливості, 
цілеспрямованості, самоорганізованості, далекоглядності та підтримці 
згуртованого ним колективу.

У 1980 році Станіслав Антонович стає заступником директора з 
навчально-виховної роботи Київського професійно-технічного 
училища № 2.

З січня 1986 року працював на посаді директора професійно- 
технічного училища № 17 м. Києва. Зарекомендував себе
висококваліфікованим керівником, який мав глибоку науково-теоретичну і 
методичну підготовку. Як керівник чітко розумів свої роль і місце в 
реалізації закону «Про освіту». Постійно працював над втіленням його в 
життя.

Глибокі зміни, які відбулись в 90-ті роки, та робота в нових 
економічних умовах, вимагали докорінної реорганізації. За ініціативи 
директора та педагогічної ради було розроблено програму вдосконалення 
навчально-виховного процесу в освітньому закладі. Розпочалась робота 
над інтеграцією професій. Ринок праці вимагав нового підходу до 
підготовки спеціалістів. Як наслідок, за сприяння директора було відкрито
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нові професії: «Майстер виробництва ковбасного», «Кухар; кондитер; 
офіціант», «Кухар; офіціант; бармен», «Майстер виробництва молочного».

Життя йшло, змінювалися покоління, нанизуючи нові життєві 
цінності та пріоритети. Неодноразово училище було реорганізовано, в 
значній мірі збагачено матеріально-технічну базу, багато випускників 
стали викладачами та майстрами училища, яке відоме на всю Україну.

Налагодилися дружні стосунки та обмін досвідом з колегами закладів 
професійно-технічної освіти Республіки Білорусь.

Станіслав Антонович разом з профспілковою організацією і радою 
училища вміло направляв роботу педагогічного і учнівського колективу на 
підвищення якості навчально-виховної роботи. Під його керівництвом 
колектив досяг високого рівня, а саме: було розроблено навчально - 
методичне забезпечення професій згідно з державними стандартами 
професійно-технічної освіти, які мали оновлений характер у відповідності 
з інноваційними технологіями освіти. Лише упродовж 2006-2007 рр. 
творчою групою педагогічного колективу ВПУ №10 було розроблено та 
апробовано 6 Державних стандартів професійно-технічної освіти з 
професій м’ясної та молочної промисловості.

Ділова позиція
Станіслава Антоновича при 
реорганізації навчально- 
виробничого процесу у 
закладі стала основою для 
багаторічної співпраці
закладу з підприємствами- 
базовиками м. Києва.

Завдяки наполегливій 
праці впродовж років 
Станіслав Антонович зумів 
зорганізувати колектив
професіоналів, здатних втілити в життя його задуми. До колег уважний, він 
мав індивідуальний підхід до кожного, приділяв увагу вихованню молодих 
кадрів, вмів оцінити роботу ветеранів, був здатний знайти правильне 
рішення в будь-якій ситуації.

Не випадково кілька десятків років поспіль Станіслав Антонович був 
головою ради директорів ДПТНЗ Київської області. Користувався 
незмінною повагою і заслуженим авторитетом серед учнівського і 
педагогічного колективів училища та батьків.
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Станіслав Антонович створив духовий оркестр училища, який 
неодноразово ставав переможцем міських та обласних оглядів художньої 
самодіяльності та упродовж 
п’яти років був лауреатом 
фестивалю творчості
учнівської молоді ЗПО 
Київської області «На крилах 
юності».

За успіхи в роботі 
Соколовський С.А. 
неодноразово відмічався 
керівництвом управління 
освіти. Нагороджений знаком 
«Відмінник освіти України».

14 липня 2018 року серце Станіслава Антоновича зупинилося. Пішла з 
життя Людина з великої літери. Але допоки живе пам'ять у людський 
серцях, до тих пір живе і сама людина...

Зі спогадів про Станіслава Соколовського
Відвертість, чесність, працездатність, уміння вирішувати проблемні 

питання характеризували Станіслава Антоновича як директора закладу 
освіти. Доброта, повага до людей, чуйність, готовність допомогти -  
основні риси його характеру.

Згадую, коли у  нашій сім ’ї з ’явилися проблеми зі здоров’ям онука, 
Станіслав Антонович привіз священика, який освятив квартиру. Ми 
віримо, що це допомогло у  видужанні внука.

Відзначається його уміння плідно працювати з керівництвом 
Дарницького району м. Києва, керівниками Департаменту освіти і науки 
КОДА, НМК ПТО у  Київській області.
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Постійно проявляв ініціативу у  проведенні на базі ввіреного йому 
закладу освіти заходів обласного рівня. Учасники, які брали участь у  
нарадах, семінарах тощо, відзначали високий рівень підготовки і 
проведення заходів.

Світла пам ’ять про Соколовського Станіслава Антоновича навіки 
залишиться в наших серцях.

Анатолій Нетреба,
методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Київській області

Станіслав Антонович залишиться в моїй пам ’яті як дуже порядна 
людина. Своєю добротою та розумінням тих, хто поруч, він завжди 
надихав на спільну працю, на бажання разом вирішувати освітянські 
завдання, а інколи -  і життєві проблеми.

Станіслав Антонович був люблячим та дбайливим сім ’янином. 
Завжди опікувався родиною і своїми дітьми та онуками, дбав про їх 
майбутнє.

Людяність, щирість, доброзичливість Станіслава Антоновича 
завжди цінувалися мною, як колегою, з яким ми разом відпрацювали в 
системі професійно-технічної освіти 20 років.

А лла Степура,
директор Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, 

Заслужений працівник освіти України

Пішла з життя людина прекрасної душі, щирого та доброго 
серця...мій хороший товариш, який частину свого життя присвятив 
вихованню молодого покоління. Він був надзвичайним працелюбом за 
натурою, ніколи не пасував перед труднощами, загартовував колектив. 
Його мудрі зерна науки та щира людська вдача ще довго житимуть в 
наших серцях...

Він був авторитетною людиною, наставником, чуйним керівником, 
який вірно служив Батьківщині та обраній справі! На жаль, словами 
важко загоїти рану від втрати. Проте світлі спогади про людину, яка 
чесно і гідно прожила своє життя, будуть жити вічно... З сумом в душі 
та болем в серці висловлюємо співчуття рідним та близьким Станіслав 
Антоновича.

Василь Ш евченко,
директор ДНЗ «Згурівський професійний ліцей»

Станіслав Антонович був людиною, в присутності якої не можна 
було робити щось недобре. Його посмішка, доброта завжди заповнювали
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приміщення, де ми зустрічалися. Особливо запам'яталися спільні зустрічі з 
білоруським колегами у  Гомелі і Києві. Завжди брав приклад з Станіслава 
Антоновича і телефонував у  складних ситуаціях. Повторюсь: доброта і 
щира посмішка -  таким в моїй пам'яті він залишиться назавжди!

Віктор Гордієнко, 
директор ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей»

«Щоб ваші руки боліли тільки від квітів, які вам даруватимуть 
чоловіки» -  часто любив повторювати Станіслав Антонович, 
звертаючись до Жінок. У цих словах він весь -  з безмежним серцем і 
душею, з незмінною посмішкою на обличчі, з палаючим вогником в очах, з 
величезною повагою до Жінки, з непереборним бажанням ЖИТИ... Таким 
він назавжди залишиться жити в пам ’яті тих, з ким звела його доля на 
життєвій стежині.

Марина Стасєєва,
директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти 
у Київській області
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Я -  українець, учень XXI століття

Сергій Бондаренко,
учень ДНЗ «Тетіївське 

професійно-технічне училище»

Вибір навчального закладу, а згодом і професії значною мірою 
впливає на подальше життя людини. Тут не можна покладатися на 
випадковість, квапитися. На мою думку, потрібно серйозно поставитися до 
цього питання.

Будучи ще зовсім маленьким, я будував замки з піску та одночасно 
мріяв про серйозні будівлі. Мрії були кольоровими та крилатими, а згодом 
вони переросли у серйозні юнацькі питання: «А ким я стану? Яку 
професію обрати?».

Народившись на рідній мальовничій Тетіївщині, прагнув хороших 
змін, зокрема у рідному селі Теліженці, адже у кожної людини є маленька 
батьківщина -  там, де зробила вона свої перші кроки. Моя душа завжди 
прагнутиме до отчого дому, де зростала мрія.

Вперше питання «Ким бути?» постало ще в 9 класі, але я продовжував 
навчатися в школі. Після одержання атестату зрілості впевнено прийшов 
до місцевого закладу освіти -  ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне 
училище» та обрав професію за покликом душі -  «Муляр, штукатур, 
лицювальник-плиточник».

Все в житті людини 
досягається за допомогою 
наполегливої праці. Я живу за 
принципом «Немає нічого 
неможливого». Любов до професії 
будівельника прищепив з 
дитинства мені мій батько, який 
часто брав з собою на роботу, а 
згодом, коли я підріс, навчав мене 
всіх секретів будівельної професії.
Так я став підсобляти батькові на 
робочих об’єктах. Запал до праці 
та бажання здійснити мрію
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продовжив в училищі. Саме тут я знайшов себе, свою майбутню професію.
У становленні мене як будівельника-професіонала важливу роль 

відіграли майстри виробничого навчання: Ящук С. А. та Швець М. А. 
А коли в нашому закладі проходив конкурс «Кращий за професією з 
професії «Муляр», майстри та викладачі запропонували мені взяти у ньому 
участь. Після перемоги у конкурсі в закладі я отримав путівку на участь у 
ІІ (обласному) етапі Конкурсу фахової майстерності з професії «Муляр» 
серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської 
області, який проходив на базі Комунального навчального закладу 
Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей». 
Компетентне журі високо оцінило мою роботу та присудило заслужену 
перемогу.

Честь професійно-технічної освіти Київської області на ІІІ 
(загальнонаціональному) етапі Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів закладів професійної освіти за професією 
«Муляр» я захищав уже в місті Рівному, на базі Вищого професійного 
училища № 1.

Конкурс проводився у 2 тури.
Теоретичний тур передбачав перевірку знань з предметів «Технологія 

кам’яних робіт», «Матеріалознавство», «Будівельне креслення», 
«Електротехніка», «Охорона праці».

Практичний тур складався з виконання одного завдання, що 
відповідало вимогам 3-го кваліфікаційного розряду та передбачало 
цегляну кладку простінка з чвертками за однорядною системою 
перев’язки, товщиною в 2 цеглини з розшивкою швів.

Перед початком конкурсу кожен конкурсант демонстрував 
попередньо підготовлену у довільній формі візитівку «Я і моя професія». 
Таким чином присутні могли познайомитись з кожним конкурсантом.

Виконуючи завдання теоретичного туру, я застосував отриману на 
уроках спецпредметів будівельну термінологію, знання вимог Державних 
будівельних норм і правил, властивостей будівельних матеріалів, 
виконання та ведення конструкторської документації, безпечного 
виконання будівельно-монтажних робіт. При виконанні практичного туру 
показав здобуті практичні навички виконання цегляної кладки в 2 цеглини 
на вапняному розчині з розшивкою швів. Саме тут застосував 
відшліфовані прийоми укладання цегли на розчині, роботу суглобів, 
організацію робочого місця муляра, контроль якості виконання роботи. Я 
щиро вдячний компетентному журі, яке достойно оцінило мою роботу. 
Приємно, що до складу журі ввійшли досвідчені будівельники України. Це 
люди, які на сьогоднішній день займаються будівельною справою. Так, 
наприклад, один з членів журі, випускник Вищого професійного училища
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№1 міста Рівного, працює бригадиром комплексної бригади мулярів. 
Оцінювання, на мою думку, було прозорим і об’єктивним. Конкурсанти 
пройшли жеребкування і працювали під номерами, а не під прізвищами. 
На кожному робочому місці велося відеоспостереження. Всі бажаючі мали 
змогу, будучи у вестибюлі, спостерігати за роботою конкурсанта.

Конкурс проходив у доброзичливій атмосфері. Було видно копітку 
роботу з підготовки до важливого заходу. Перш за все -  це повага і увага 
до кожного конкурсанта. Про матеріально-технічні ресурси для виконання 
поставленого завдання, організацію робочого місця муляра, поетапний 
контроль якості виконання мурування оргкомітет конкурсу подбав 
завчасно.

Результати підрахунку балів по закінченні кожного туру 
висвітлювались на стенді оргкомітету в вестибюлі і на мобільному 
телефоні кожного конкурсанта.

Приємно, що оргкомітет подбав і про дозвілля конкурсантів. Було 
організовано дозвільну програму під назвою «Вечір знайомств», екскурсії 
в музеї та визначні місця м. Рівного.

У запеклій боротьбі я виборов диплом ІІІ ступеня. За результатами 
конкурсу, за умови продовження навчання у закладі вищої освіти, буду 
отримувати стипендію Президента України. Завершальним етапом 
конкурсу стало урочисте закриття, вручення нагород, подяка організаторам 
і учасникам Конкурсу.

Конкурс позаду. На мою думку, будь-який конкурс -  це важливий 
крок до удосконалення самого себе, а щоб удосконалювати самого себе і
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своє життя, обов’язково потрібно поставити перед собою конкретне 
завдання. Сьогодні я дуже вдячний майстрам виробничого навчання, 
викладачам, наставникам на виробничій практиці за знання, за досвід, за 
розуміння і підтримку, за те, що ділилися своїми професійними секретами 
і просто за приємні хвилини спілкування.

Особливу вдячність хочу висловити своїм батькам за те, що 
прищепили любов до будівельної справи. Сьогодні я впевнений в 
завтрашньому дні, адже за людьми робітничих професій майбутнє! Я 
впевнений: освоєння мною секретів професії будівельника скоро відкриє 
переді мною дорогу до розвитку власного бізнесу. В моїх планах 
продовжити навчання у закладі вищої освіти будівельного напрямку. Я 
юний, сповнений сил, прагну до світлого та надійного майбутнього, хочу 
жити для рідної Тетіївщини, ставлячи реальні цілі та втілюючи їх в життя. 
Я гордий та пиш аю ся тим, що я  -  українець!
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Ш лях до свідомого вибору професії...
(До 100-літнього ювілею Олеся Гончара)

Вікторія Сенеджук,
учениця ДНЗ «Катюжансъке вище 

професійне училище»

Олексій Копійка,
ученъ ДНЗ «Катюжансъке вище 

професійне училище»

Прекрасна людина в бою за Батьківщину.
Прекрасна вона в стражданнях і в смерті за неї.

Але найсвітліша краса її в труді.
О. Довженко

На уроці української літератури я відкрила для себе ім’я Олеся 
Гончара, коли познайомилась з його новелою-засторогою «Залізний 
острів» з роману «Тронка». Мене дуже захопила історія кохання Віталика і 
Тоні. Я вирішила прочитати весь роман. Прочитала -  і була вражена 
масштабністю «Тронки». У ній зійшлися давнє минуле, аж до античних 
часів, і передбачення майбутнього, віками утверджена простота 
чабанування, символом якої виступає ще дідова ґирлиґа, і новітня 
реактивна техніка, звичайність сільського побуту й відчутний вплив 
технічного прогресу на молоде покоління.

У романі тема творчої праці -  одна з головних. Пошукам свого місця в 
житті, любові до праці, неприродності життя без неї відведено в «Тронці» 
чимало місця. Тому, коли стало питання участі у конференції «Космічний 
вимір світогляду Олеся Гончара», я, не вагаючись, вирішила втілити 
проект «Шлях до свідомого вибору професії у романі «Тронка»
О. Гончара». Мені хотілося дізнатися, як жило молоде покоління у 
середині ХХ століття, чим переймалося, яким був його духовний світ, адже 
це життя моїх бабусі і дідуся, їхніх ровесників. Саме вони своїми 
молодими руками будували країну, вирощували хліб, мріяли про високе...

Здійснюючи пошукову роботу разом з Копійкою Олексієм, ми зібрали 
матеріал про те, як обирали професію у ті роки і учні нашого закладу, як 
вони навчалися, працювали, чим захоплювались.

Отже, усім, хто у 60-ті роки ХХ століття дбав про красу й велич нашої 
землі, її золотої хлібної ниви, хто примножував добробут народу, творив 
історію України, присвячується наш проект.
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Прекрасна вона в 
стражданнях і в смерті за 

неї. Але найсвітліша 
краса її  в труді.

Олександр Довженко

Важко не погодитися з мудрими словами великого митця, які 
знаходимо у кіноповісті «Поема про море»:

Прекрасна людина в бою за Батьківщину.
Прекрасна вона в стражданнях і в смерті за неї.
Але найсвітліша краса її в труді.
Олександр Довженко

закликав: «Любіть землю! Любіть 
працю на землі, бо без цього не 
буде щастя нам і дітям нашим ні 
на Землі, ні на якій іншій планеті»

Тема праці була основною у 
літературі 60-х років ХХ століття.
Саме їй, самовідданій, чесній, 
мирній, свідомій, присвятив багато 
своїх творів чи не найвідоміший 
письменник минулого століття 
Олесь Гончар. Його роман
«Тронка», що складається з 12 
новел, написаний 1963 р., немов
переносить читача у спекотні, пахучі 
таврійські степи.
Змальовуючи образи
головних героїв, автор 
наголошує, що труд чабана 
такий же важливий, як і труд 
льотчика чи космонавта, бо 
кожен із них виконує свою 
місію на Землі.

210



Петро Горпищенко,
молодий льотчик реактивної 
авіації, приїжджаючи у 
відпустку, звертається до 
батька-чабана та його 
побратимів з такими словами:
«Із найбільшої висоти бачу я 
ваші руки загрубілі і ваші 
обличчя, опалені вітрами, бачу 
вас в куряві чорних бур і в 
моросяних холодних дощах... Змалечку знаю ваш труд. Знаю, що праця 
чабанська зовсім не така, як дехто її собі уявляє. Бути чабаном -  це не 
просто прогулюватись з ґирлиґою по степу та їсти кашу чабанську. Чабан -  
це той, хто все життя на ногах, кого спека продублює, і осінні мряки 
пронизують до кісток, і, коли інші ще сплять, ви вже з отарами виходите з 
кошар у мокрі поля на свої цілоденні в а х т и .»

Так, нелегка п р а ц я . Тому й тривожиться старий Горпищенко: кому 
ж передати чабанування? Адже охочих до такої роботи не густо. І хоч 
цього незавидного собою чабана природа не щедро обдарувала зростом, та 
«в степу він якось далеко видний», бо ж справжня його краса і велич у 
праці, яку він виконує.

Читаючи роман «Тронка», 
розумієш, що авторові 
вдалося масштабно охопити 
життя країни у середині ХХ 
століття: як жили люди, чим 
переймалися, про що мріяло 
молоде покоління, до чого 
прагнуло.

Шлях до нелегкої, але вкрай 
потрібної справи обирали і ті, 
хто приходив навчатися до 
Катюжанського училища
механізації у 50-60-ті роки 
минулого століття, бо на їхню 
долю випало освоєння цілинних 
земель Казахстану.
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Нам вдалося записати спогади першоцілинника Ружинського Івана 
Петровича:

«Я та інші випускники училища: Микола Ружинський, Сергій 
Опанасенко, Петро Репік, Іван Коваленко, Микола Осадчий, Федір 
Кушніренко, Іван та Федір Лисенки -  одними з перших поїхали освоювати 
цілинні землі в Казахстан, у зерновий колгосп «Полтавський» 
Акмолинської області.

Завдання було єдине -  
перетворити безкраї степи 
Казахстану в житницю нашої 
країни.

Жили в складних умовах: 
ночували в наметах, готували 
їжу з привозної води з річки 
Ішим. Але, незважаючи на всі 
негаразди, ми працювали з 
натхненням і самовіддачею 
Вірили в успіх і чекали першого цілинного хліба. Перші борозни всюди 
прокладали урочисто. «Клітки» на цілині землеміри розміряли 2х2 км, 
тобто по 400 га.

212



Цілинні землі виявились міцним горішком. Двигуни не витримували 
навантаження, доводилося знімати з плугів по два корпуси, тому що для 
трактора ДТ-54 п’ятикорпусний плуг був не під силу. З таким плугом 
успішно справлявся С-80.

Людей не вистачало. Працювати доводилося по 16-18 годин на добу. І 
де тільки бралася та енергія?

У 1954-1955 роках було освоєно близько 18 мільйонів гектарів 
цілинних земель у казахстанських степах.

На жаль, 1955 рік 
видався неврожайний.
Протягом весни та літа 
випало дуже мало опадів.
Можна зрозуміти, який біль 
був у всіх нас, хліборобів, 
коли ми бачили, як гинуть 
плоди нашої праці.

Взимку провели
відповідні агротехнічні 
заходи, на всіх зораних полях здійснювалося снігозатримання.

1956 рік порадував нас, а ми -  свою країну, одержавши близько 1 
мільярда пудів добірного хліба.

Майже щорічно учні училища з 
майстрами виробничого навчання 
надавали допомогу у збиранні 
врожаю на цілинних землях.

У 1958 році 120 учнів разом з 
керівниками: Задерком П. В.,

Мотолигіним П. І., 
Балацьким В. П. -  поїхали у 
колгоспи Кокчетавської області. 
Вони зібрали врожай на площі 

1250 га, скосили хліба на площі 
1981 га, підібрали з валків на площі 24648 га і намолотили 27359 т зерна. 
Деякі учні, викладачі були нагороджені орденами та медалями. Багато 
випускників училища залишилися на постійну роботу на цілині».

Тож труд таких людей, як чабана Горпищенка, першоцілинника 
Ружинського та його товаришів, необхідний був країні, а свою професійну 
дорогу ці люди обрали свідомо, бо розуміли: потрібно годувати державу, 
хто ж, як не вони?..

І в той же час не забували і про небо, адже 60-ті -  це початок 
космічної ери. Так, старий Горпищенко наказує синові: «Ти -  літай. Тобі -
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літати, -  немов стверджуючи,- таке твоє призначення на Землі: бути 
ближче до неба, до зірок, до Сонця і Місяця, до інших планет».

Такими ж були прагнення і учнів Катюжанського училища та їх 
наставників.

1954 року прибув у навчальний заклад випускник Київського 
університету Володимир Федорович Губський. Дуже швидко завоював 
авторитет не лише в колективі училища, а й в усіх мешканців Катюжанки. 
Він вирішив учити своїх молодих вихованців стрибків з парашутом.

Зі спогадів 
Губського В.Ф.: Р
«Ще в студентські 
роки я підготував не 
одну сотню
парашутистів з числа 
своїх товаришів по 
університету. Багато 
з них згодом стали 
досвідченими 
спортсменами, 
майстрами
парашутного спорту. Однією з перших моїх учениць була рекордсменка 
світу Галина Блащук. Мені приємно усвідомлювати, що в успіх радянських 
парашутистів вкладена і частина моєї праці. Я зрозумів, що продовжуючи 
навчання радянської молоді парашутній справі, буду сприяти вихованню 
сміливих і мужніх людей.

Розпочавши роботу в училищі, я зразу ж організував парашутний 
гурток. Спочатку було важкувато.

Доводилося з Києва привозити на заняття парашут, плакати та інші 
навчальні і наочні посібники. Важко було і з приміщенням для занять. Але 
труднощі ми зуміли спільними зусиллями подолати, і в училищі з ’явились

перші парашутисти. Початок 
було покладено.

Наступного року 
справи пішли краще. 
Бажаючих навчитись стало 
більше, довелося
організовувати вже дві 
групи. Для занять дирекція 
надала спеціальні
приміщення, аероклуб 
виділив навчальний
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парашут, плакати і всі необхідні посібники.
У 1957 році організували п’ять груп парашутистів і всю підготовку 

проводили з ними на місці. Для цього був обладнаний спеціальний 
парашутний клас, облаштовані парашутні гойдалки.

Із захопленням зустріли глядачі повідомлення директора про черговий 
виступ: перший стрибок здійснював майстер виробничого навчання 
училища Петро Добривечір разом із своїми 23 учнями.

Потім здійснили стрибки лікар училища Філончик А., фельдшер 
Маруженко М., медсестра 
Крикун Г. та інші. Декілька 
годин підряд
продовжувались стрибки 
парашутистів училища.
Близько 100 осіб одержали 
повітряне хрещення в цей 
день.

З Київського аероклубу в 
гості до парашутистів училища 
прилетіли відомі льотчики, 
планеристи і парашутисти».

Згодом в училищі був 
створений перший в
Радянському Союзі сільський 
парашутний клуб. На його базі 
проводились районні та обласні, 
а згодом і республіканські 
змагання сільських
парашутистів.

На адресу клубу надійшла 
вітальна телеграма від космонавтів Германа Титова, Павла Поповича, 
Валентини Терешкової, Володимира Комарова.

А 24 жовтня 2003 року у зв’язку з 50-річчям училища льотчик- 
космонавт Павло Попович надіслав вітальну телеграму:

«Ми, космонавти, знаємо Катюжанку, ваш професійний заклад майже 
40 років, відтоді як надіслали вам поздоровчу телеграму з нагоди відкриття 
першого парашутного клубу на селі.

За час, що минув, ваш навчальний заклад досяг зоряних висот, ставши 
професійною академією з підготовки робітничих кадрів.

З нагоди 50-річного ювілею надсилаю чистосердечне вітання 
викладачам, майстрам, молодому поколінню учнів і випускникам училища, 
а також гостям святкового зібрання.
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Зичу вам козацького здоров’я, творчого натхнення, радісних літ життя 
та здійснення всіх мрій і 
сподівань.

З глибокою повагою, Ваш 
земляк, льотчик-космонавт 
Павло Попович

24 жовтня 2003 року».
Перед справжньою

людиною завжди стояли і 
стоятимуть питання: чи так
жив? Чи так живеш? Як же 
треба жити, щоб, озирнувшись 
на пройдений шлях, можна було сказати: я жив по совісті. Ці актуальні 
проблеми сучасності найвиразніше виявилися в романі «Тронка». У той же 
час Олесь Гончар пророче дивився в майбутнє, розвідуючи шляхи в 
незвідане, немов попереджаючи: виживання людства -  це виживання 
людської моралі і духовності.

Мовчать в степу насуплені кургани,
Їх мудрий зміст лежить у глибині.
Позвуть билинно сіверські тумани,
І нам струна Боянова бринить.

Я уявляю пращурів печери,
Бреду в думок і парадоксів ліс.
Вже місяць, ніби жовтий скіфський череп 
Над світом розтривожений повис.

А світ пливе в майбутнє (крізь минуле?),
Ми пізнаємо всесвіт (чи себе?),
Старовина нам душі не замулить 
І не затьмарить небо голубе.

І як в неволі пізнають свободу,
Оцінюються часом всі діла.
В польоті мужнім кожного народу 
Минуле і майбутнє -  два крила.

Романтичне «крило» Олеся Гончара торкнулося теми праці і
прозвучало як гімн людині, що ніколи не зупиниться у своїх поривах до 
вершин.
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Мріємо. Прагнемо. Досягаємо

Катерина Мережка,
фахівець з інформаційних технологій 

НМК ПТО у  Київській області

У 2017/2018 навчальному році скарбничка здобутків професійно- 
технічної освіти Київщини поповнилася новими нагородами та 
перемогами. І чим напруженіше виборювалися ці перемоги, тим 
ціннішими вони є.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 
30.10.2017р. №1/9-574 «Щодо організації Всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності у 2017/2018 навчальному році» та на виконання 
наказу Міністерства освіти і науки України від 25.04.2018 № 419 «Щодо 
організації та проведення III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти у 2017/2018 навчальному році» учні закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти області (далі -  ЗПТО) взяли участь у 
чотирьох конкурсах фахової майстерності з професій: «Електрозварник 
ручного зварювання», «Столяр будівельний», «Муляр» та «Кравець».

Переможцями обласних етапів зазначених конкурсів стали кращі учні 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти: з професії
«Електрозварник ручного зварювання» -  Мормуль Влад, учень ДНЗ 
«Професійний ліцей м. Українки»; з професії «Муляр» -  Бондаренко 
Сергій, учень ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне училище»; з професії 
«Столяр будівельний» -  Стороженко Іван , учень ДПТНЗ «Білоцерківське 
вище професійне училище будівництва та сервісу»; з професії «Кравець» -  
Махньова Дарина , учениця Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну. 
Вони представляли професійно-технічну освіту Київської області на ІІІ 
(заключному) етапі Конкурсу у квітні-травні 2018 року. Відповідно до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2018р. №715 учні 
ЗПТО Київщини вибороли наступні місця:

•з професії «Муляр» -  4 місце і диплом ІІІ ступеня (серед 24 
учасників) -  Бондаренко Сергій, учень ДНЗ «Тетіївське професійно- 
технічне училище»;
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• з професії «Електрозварник ручного зварювання» -  20 місце (серед 
24 учасників) -  Мормуль Влад , учень ДНЗ «Професійний ліцей 
м.Українки»;

• з професії «Столяр будівельний» -  11 місце (серед 21 учасника) -  
Стороженко Іван , учень ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне 
училище будівництва та сервісу»;

• з професії «Кравець» -  8 місце (серед 23 учасників) -  Махньова 
Дарина , учениця Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну.

За підтримки Міністерства освіти і науки України, Державної служби 
зайнятості та багатьох інших організацій з 30 листопада по 
02 грудня 2017 року вдруге в Україні проходив Всеукраїнський конкурс 
професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE -  2017», який надав 
можливість конкурсантам позмагатися у вміннях та навичках з майбутньої 
професії: кулінарного та кондитерського мистецтва, технології моди та 
перукарського мистецтва, зварювальних та облицювальних робіт.

Досягненням для Київської 
області став результат студентки 
Білоцерківського коледжу 
сервісу та дизайну Білик Ірини 
(експерт -  Шмегельська Юлія 
Василівна), яка змагалась у 
компетенції «Перукарське 
мистецтво» та посіла ІІ місце в 
номінації «Тематична зачіска на 
піднятому волоссі «Молодіжна 
вечірка».

Учениця ДНЗ «Київське обласне 
вище професійне училище харчових 
технологій та ресторанного сервісу»
Тарасевич Богдана, яка змагалась у 
компетенції «Кондитерське мистецтво», 
у запеклій боротьбі посіла II місце 
у модулях «Ексклюзивний весільний 
торт» та «Робота з шоколадом» (експерт 
-  Петренко Леся Василівна). Її 
композиція «Феєрія кохання» -  це 
справжній мистецький витвір, який 
заслуговує щирого захоплення та 
найгучніших овацій.

За компетенцією «Облицювальні 
роботи» Київську область представляв випускник ДНЗ «Богуславський
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центр професійно-технічної освіти» з професії «Штукатур; лицювальник- 
плиточник; маляр» Шалівський Віталій (експерт -  Кириченко Володимир 
Миколайович). За підсумками журі, Віталій нагороджений дипломом за 
участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності 
«WORLDSKILLS UKRAINE» та цінними подарунками.

У компетенції
«Кулінарне мистецтво» 
учениця Комунального 
навчального закладу
Київської обласної ради 
«Васильківський 
професійний ліцей»
Маслова Любов (експерт -  
Скварчинська Наталія 
Г ригорівна) брала участь у 
двох модулях: основна
страва -  «Рибна троянда з 
соусом голландез, ролами з зеленого горошку і м ’ятою та овочевим 
тартаром» та десерт -  «Кокосова панакота з бісквітом під малиново- 
ожиновим соусом».

За підсумками журі, нагороджена дипломом за участь у 
Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WORLDSKILLS 
UKRAINE» та цінними подарунками.

У компетенції «Технології моди» участь брала випускниця 
Комунального навчального закладу Київської обласної ради 
«Васильківський професійний ліцей» Бринжала Олена (експерт -  Герук 
Галина Василівна), яка демонструвала свою майстерність у створенні 
жіночої блузки. За підсумками журі, Олена нагороджена дипломом за 
участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності 
«WORLDSKILLS UKRAINE» та цінними подарунками.

У компетенції «Зварювальні роботи» представник команди Київської 
області -  майстер виробничого навчання Державного професійно- 
технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» 
Бондар Владислав (експерт -  Пашук Сергій Миколайович) змагався з 27 
учасниками конкурсу з різних областей України і нагороджений почесним 
дипломом учасника конкурсу.

Мова народу -  кращий, який ніколи не в ’яне й завжди знову 
розпускається, цвіт усього його духовного життя, яке починається далеко 
за межами історії. У мові відображається весь народ і вся його 
Батьківщина. Вивчати, знати рідну мову -  обов’язок кожного свідомого 
громадянина країни. Саме таким розумінням обов’язку пройнялися учні -
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учасники VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Т. Шевченка.

За результатами IV (всеукраїнського) етапу, дипломом III ступеня 
були нагороджені учень ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне 
училище імені П.Р. Поповича» Колбасюк Євгеній та учениця ДПТНЗ 
«Богуславське вище професійне училище сфери послуг» Циган Дарина , 
які в черговий раз беруть учать у конкурсі та виборюють призові місця.

Призером III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів стала учениця ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький 
центр професійно-технічної освіти» Задоя Руслана, яка виборола ІІІ місце 
у олімпіаді з інформаційних технологій.

Цього року XVII Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 
«Об'єднаймося ж, брати мої» був присвячений 100-річчю утворення УНР. 
А влучний вислів політичного і громадського діяча В'ячеслава 
Липинського став його гаслом: «Ніхто нам не збудує держави, коли ми 
самі її не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не 
схочемо бути». Конкурс проходив у чотирьох номінаціях: образотворче та 
декоративно-прикладне мистецтво, література, історія України та її 
державотворення.

На III (обласному) етапі XVII Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості посіли другі місця Мазяр Любов -  учениця ДПТНЗ 
«Богуславське вище професійне училище сфери послуг» (номінація 
«!сторія України та її державотворення») та Азаров Владислав -  учень 
ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» (номінація «Література»). 
Та, вже вкотре, переможцем (І місце) обласного та IV (підсумкового) 
етапів конкурсу у номінації «Література» стала Перч Дарина, учениця 
ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей», за збірку поезій «Мелодії 
тернової сопілки».

Відповідно до наказу Навчально-методичного кабінету професійно- 
технічної освіти у Київської області від 31 серпня 2017 року №7 «Про 
проведення обласного огляду-конкурсу кабінетів охорони праці та безпеки 
життєдіяльності професійно-технічних навчальних закладів» та з метою 
реалізації принципу пріоритетності охорони життя і здоров’я людини, 
активізації діяльності кабінетів охорони праці та безпеки життєдіяльності 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти проведено обласний 
огляд-конкурс кабінетів охорони праці та безпеки життєдіяльності.

На підставі рішення журі огляду-конкурсу ІІ місце розділили Д Н З  
«Професійний ліцей м. Українки» та Д Н З «Київське обласне вище 
професійне училищ е харчових технологій та ресторанного сервісу». 
І І І  місце посіли Д Н З «Богуславський центр професійно-технічної
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освіти» та Д П ТН З «Броварський професійний ліцей». Перше місце 
залишилося чекати на свого господаря.

З метою комплексного вирішення питань забезпечення безпечних 
умов навчання і праці та активізації закладів професійної підготовки щодо 
охорони праці Міністерством освіти і науки України протягом 2017 року 
було проведено огляд-конкурс на кращу організацію роботи з охорони 
праці. За результатами IV (заключного) етапу Всеукраїнського огляду- 
конкурсу професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію 
роботи з охорони праці» дипломом III ступеня було нагороджено ДП ТН З  
«Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти».

Останнім часом актуальною є проблема забруднення навколишнього 
середовища. Приємно, що це питання небайдуже і сучасній молоді. Так, 
педагогічні та учнівські колективи закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти Київщини виявили ініціативу взяти участь у 
Всеукраїнському конкурсі на кращий екологічний проект «Збережемо 
Землю для наступних поколінь», який було організовано !нститутом 
професійно-технічної освіти НАПН України.

З 20 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської 
області, які подали роботи на конкурс, 12 було відзначено нагородами у 
номінаціях: «Найкращий екологічний проект серед учнів/студентів
закладів професійної (професійно-технічної) освіти будівельної галузі; 
аграрної галузі; автотранспортної галузі» та «Найкращий екологічний 
міждисциплінарний проект серед учнів/студентів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти».

За результатами конкурсу було визначено абсолютних переможців:
I місце
ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», проект «Використання 

фітоіндикаційних властивостей кульбаби для оцінки забруднення ґрунтів 
автомобільним транспортом» (виконавець -  Матвєєв Дмитро, науковий 
керівник -  Пилипець Ніна Болеславівна).

II місце
ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки», проект «Дослідження стану 

забруднення атмосферного повітря вихлопними газами у м. Українці» 
(виконавці -  Гук Ганна, Пугаєва Анастасія, Кузякіна Валентина, 
Волощенко !ван, Пустовий Борис, науковий керівник -  Матюшкін Віктор 
Анатолійович).

III місце
ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей», проект «Ерозія ґрунтів -  

екологічна небезпека Ржищівщини» (виконавці -  Катошев Максим, 
Нечидюк Микола, Миненко Валерій, Бобровінецький Олег, науковий 
керівник -  Москаленко Ганна Василівна).
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Відповідно до наказу Навчально-методичного кабінету професійно- 
технічної освіти у Київській області від 04 квітня 2018р. №5 «Про 
проведення у 2018 році обласного конкурсу-презентації методичних 
проектів «Трипільська культура -  джерело професійної майстерності» та 
«Розвиток стійкого інтересу учнів до майбутньої професії» та з метою 
удосконалення профорієнтаційної діяльності, визначення ефективних 
моделей формування в учнівської молоді інтересу до професійного 
зростання і професійної майстерності впродовж усього періоду навчання, 
формування в учнів національно-культурної ідентичності, національно- 
патріотичного світогляду тощо у першому півріччі 2018 року проведено 
I (заочний) етап конкурсу-презентації. Переможцями даного етапу стали 
педагогічні та учнівські колективи нижченазваних закладів.

Методичний проект «Трипільська культура -  джерело професійної 
майстерності»:

3. Ржищівський професійний ліцей.
4. Фастівський центр професійно-технічної освіти.
5. Білоцерківський професійний ліцей.
6. Броварський професійний ліцей.
7. Рокитнянський професійний ліцей.
8. Богуславський центр професійно-технічної освіти.
9. Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти.

Методичний проект «Розвиток стійкого інтересу учнів до майбутньої
професії»:

1. Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти.
2. Білоцерківське професійно-технічне училище імені П.Р. Поповича.
3. Богуславське вище професійно-технічне училище сфери послуг.
4. Яготинський центр професійно-технічної освіти.

Участь у Дев’ятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -  
2018» принесла для закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Київщини низку нагород і безліч позитивних, незабутніх вражень.

Цьогоріч її учасниками стали 8 закладів, з яких 6 було відзначено. 
Дипломами та бронзовими медалями нагороджено ДПТНЗ 
«Рокитнянський професійний ліцей» та ДПТНЗ «Богуславське вище 
професійне училище сфери послуг», дипломами та срібними медалями -  
ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» та ДНЗ «Згурівський 
професійний ліцей», дипломами та золотими медалями -  ДНЗ 
«Ржищівський професійний ліцей» та ДНЗ «Білоцерківське професійно- 
технічне училище імені П.Р. Поповича».
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До 100-літнього ювілею видатного майстра слова Олеся 
Терентійовича Гончара у квітні 2018 року на базі ДНЗ «Білоцерківське 
професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича» організовано обласну 
учнівську літературно-пошукову конференцію «Космічний вимір 
світогляду Олеся Гончара».

Під час пленарного засідання прозвучали виступи Євгена Г аврилюка 
«Художнє осмислення краси людських почуттів та філософії миті щастя у 
новелі О. Гончара «За мить щастя» (ДНЗ «Білоцерківське професійно- 
технічне училище ім. П.Р. Поповича»), Майї Атабаєвої «Дорога як символ 
у романі Олеся Г ончара «Твоя зоря» (ДПТНЗ «Бородянський професійний 
аграрний ліцей»), Олексія Копійки та Вікторії Сенеджук «Шлях до 
свідомого вибору професії у романі О. Гончара «Тронка»» (ДНЗ 
«Катюжанське вище професійне училище»), Вікторії Строкоус 
«Вітаїстична лексика в новелі «Білі ночі» Олеся Гончара» (ДНЗ 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»).

У 2017/2018 навчальному році проведено ІІ етап Обласного 
пошуково-краєзнавчого проекту «Герої сучасності. Київщина». Герої АТО,

https://www.facebook.com/pg/%D0%9D%D0%9C%D0%9A-%D0%9F%D0%A2%D0%9E-%D1%83-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1606715356077159/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/%D0%9D%D0%9C%D0%9A-%D0%9F%D0%A2%D0%9E-%D1%83-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1606715356077159/posts/?ref=page_internal


герої Автомайдану, волонтери, випускники та батьки учнів закладів 
професійно-технічної освіти регіону, які розлетілися по всій Київській 
області, а то й по Україні, -  вони цього дня не сходили з екранів 
презентацій; про них говорили і згадували найсвітліші і найтрагічніші 
сторінки їхнього життя; їм присвячували поезії і пісні; за них молилися у 
щирій молитві...

Справжніми витворами мистецтва стали карти «Єдина Україна», 
виготовлені колективами закладів професійно-технічної освіти Київської 
області та представлені на виставці «Єдина Україна». Матеріалами для 
виготовлення даних шедеврів стали гіпсокартон і метал, дерево і текстиль, 
макаронні вироби і продукти харчування, бісер і стрічки -  усе, з чим 
працюють майбутні кваліфіковані робітники. Та попри різноманітність 
матеріалів, усі вироби передавали єдину ідею -  ідею цілісності, 
неподільності нашої держави.
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30 травня 2018 року на території парку культури і відпочинку 
«Перемога» у м. Броварах відбувся обласний фестиваль «Таланти твої, 
Київщино!». У святі взяли участь делегації від районів, міст, об’єднаних 
територіальних громад, закладів вищої, професійної (професійно- 
технічної) освіти та закладів освіти обласної комунальної власності.

Професійну освіту презентували заклади професійної (професійно- 
технічної) освіти Київської області, які яскраво, змістовно і емоційно 
насичено провели професійний 
стартап «Від ідеї -  до професійної 
майстерності».

Особливою популярністю
користувалися місця проведення
майстер-класів, де всі охочі мали 
змогу власноруч створити казкову 
квітку з мастики для кондитерських 
виробів, виліпити кумедну тваринку 
чи диво-птаха з тіста або виготовити 
трипільський оберіг.

Дівчатка і жінки 
дізналися про нові 
техніки у мистецтві 
візажу та манікюру, 
бажаючі зробили стильні 
сучасні зачіски.
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Непідробний інтерес викликала Білд-локація, зокрема у дорослого 
населення, адже саме тут можна було ознайомитися з техніками нанесення 
різних видів декоративної штукатурки, рідких шпалер, оздобленням 
поверхонь за допомогою трафаретів тощо.

Броварчани, учасники 
фестивалю та гості парку 
мали змогу придбати 
продукцію, виготовлену у 
закладах професійної

(професійно-технічної) 
освіти: вироби з дерева. 
металу, речі повсякденного 
вжитку з текстилю, 
продукцію сфери

громадського харчування.
На великій сцені під час урочистої церемонії нагородження були 

відзначені 16 кращих учнів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, які посіли призові місця на Всеукраїнських і Міжнародних 
конкурсах фахової майстерності, олімпіадах, предметних конкурсах, 
проектах.
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У 2017/2018 навчальному році продовжено роботу над створенням 
стандартів професійно-технічної освіти. Відповідно до листа Міністерства 
освіти і науки України від 29.12.2017р. №3-1040 «Щодо формування 
переліку робітничих професій для розроблення стандартів професійної 
(професійно-технічної) освіти у 2018 році» творчою групою педагогічного 
колективу НМК ПТО у Київській області та ДНЗ «Київське обласне вище 
професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу» 
розроблено проект стандарту 7411 «Виробник м’ясних напівфабрикатів».

Не менш цікавим і насиченим у 2017/2018 навчальному році 
виявилося життя у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 
області.

ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»

Тісна співпраця закладів профтехосвіти із виробником дозволяє 
навчати молоді кадри за передовими технологіями, використовуючи 
сучасні лакофарбові матеріали. Адже продукція постійно вдосконалюється 
виробниками. І сьогоднішні учні, і завтрашні робітники мають встигати за 
новими розробками і опановувати таємниці спеціальності, спираючись на 
сучасні навчальні матеріали.

09 листопада 2017 року на
базі Броварського
професійного ліцею відбулася 
офіційна церемонія відкриття 
навчально-практичного центру 
«Снєжка» з підготовки 
кваліфікованих робітників за 
професією «Маляр». Центр 
створено завдяки соціальному 

партнеру -  ТОВ «Снєжка- 
Україна», який уже 15 років успішно працює на лакофарбовому ринку 
України, володіє сучасними матеріалами та технологіями, новими 
практиками їх використання у 
будівельній галузі.

Для успішного
функціонування НПЦ
облаштовано навчальний
кабінет «Sniezka», а також 
виробничу майстерню, які 
забезпечені необхідними
наочно-методичними засобами
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й матеріалами для проведення занять. Учні, які навчаються за професією 
«Маляр», опановують навчальний матеріал за допомогою сучасних 
лакофарбових матеріалів за інноваційними технологіями та здобувають 
найкращу європейську практику і досвід.

ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти»

Учні даного закладу освіти цього року відзначились спортивними 
здобутками, виборовши

І місце з футболу серед збірних команд закладів загальної середньої 
освіти міста Переяслава-Хмельницького,

І місце у Всеукраїнських спортивних іграх «Козацька наснага» серед 
учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської 
області,

І місце з легкоатлетичного кросу відкритої першості ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»,

ІІІ місце з футзалу на спартакіаді Київської області серед учнів ЗПТО,
ІІІ місце з волейболу серед збірних команд міста Переяслава- 

Хмельницького ,
І місце з легкої атлетики ІІ етапу спартакіади Київської області серед 

учнів ЗПТО.
Пиленко Аліна, учениця групи №14, виборола ІІ місце у чемпіонаті 

міста Переяслава-Хмельницького з армспорту, ІІ місце у чемпіонаті 
Київської області з боротьби сумо, ІІІ місце у чемпіонаті України з 
боротьби сумо.

ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти»

23 листопада 2017 року було презентовано портал «Гордість нації», 
присвячений співробітникам і випускникам центру, які боронять 
Незалежність і Гідність нації в АТО. В цей день до Богуславського центру 
професійно-технічної освіти завітали дорогі гості: учасники АТО
Ю.М. Руденко — голова районної спілки «Братерство воїнів АТО», 
О.А. Бусленко, Є.А. Ченчевич — працівники Центру, В.О. Юрченко — 
випускник освітнього закладу, родичі учнів-випускників учасників АТО, 
голова Богуславської райради В.М. Замирайло, керівник апарату 
Богуславської РДА О.В. Новосвітній, військовий комісар І.Г. Мозговий, 
працівники районного військкомату.
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18 травня 2018 року в ДНЗ «Богуславський центр професійно- 
технічної освіти» було проведене урочисте відкриття профорієнтаційного 
центру. Відкрили Профорієнтаційний центр директор НМК ПТО в 
Київській області М. Стасєєва та директор ДНЗ «Богуславський ЦПТО» 
М. Баран. Г оловною метою Центру є ознайомлення учасників із вступною 
кампанією, професіями, напрямами підготовки, шляхом усвідомлення 
своїх цілей, потреб, цінностей, а також надання практичних порад і 
рекомендацій з особистісного розвитку й успішного вибору професійного 
шляху від фахівців-практиків.

ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище 
будівництва та сервісу»

«ПЛАНЕТА ІТ» -  це щорічний Всеукраїнський конкурс для 
педагогічних працівників професійно-технічної освіти на кращий 
електронний освітній ресурс, який проводить Інститут ПТО НАПН 
України за сприяння Департаменту професійної освіти Міністерства освіти 
і науки України для забезпечення закладів професійно-технічної освіти 
сучасними навчально-методичними матеріалами, створення сучасної 
інноваційної електронної бібліотеки та впровадження їх у процес 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.
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За результатами конкурсу у номінації «Відеоурок» отримав нагороду 
(диплом ІІ ступеня) Кучерявий Микола Іванович, майстер виробничого 
навчання за професією «Муляр; лицювальник-плиточник» ДПТНЗ 
«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» за 
відеоурок на тему «Мурування арок».

ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових 
технологій та ресторанного сервісу»

28 вересня 2017 року в м. Переяслав-Хмельницькому на спортивній 
базі ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної 
освіти» відбувся ІІ обласний етап Всеукраїнських спортивних ігор серед 
учнів закладів професійно-технічної освіти «Козацька наснага».

Змагання проводилися з метою організації змістовного дозвілля, 
спрямованого на формування в учнів фізичного, соціального та духовного 
здоров’я, вдосконалення фізичної та психічної підготовок, ведення 
активного способу життя та професійної діяльності, підвищення соціальної 
активності та залучення учнів до занять фізичною культурою, а також з 
метою пропаганди здорового способу життя та були організовані під 
егідою Департаменту освіти і науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій спільно з обласним та Київським відділеннями 
(філіями) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 
науки України.

Команда училища виборола III місце в загальному заліку у змаганнях 
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів ЗПТО 
України «Козацька наснага».
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23 грудня 2017 року відбулися збори спортсменів команди Київської 
області DBC з веслування на човнах «Дракон», де було відзначено їхні 
досягнення за 2017 рік. На захід завітав представник Київської обласної 
державної адміністрації, начальник Управління фізичної культури та 
спорту Тимофєєв Сергій Олександрович. Він вручив подяки Управління 
фізичної культури та спорту найкращим спортсменам та тренерам команди 
та області. Керівник фізичного виховання Картавенко Ольга Григорівна 
(Чемпіонка Європи та Світу) ДНЗ «Київське обласне вище професійне 
училище харчових технологій та ресторанного сервісу» отримала подяку 
за високі спортивні досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток 
веслування на човнах «Дракон» у Київській області, професіоналізм та 
відданість справі.

Також було вручено посвідчення Кандидатів у майстри спорту 
України за підсумками 2017 року, до списку яких входили здобувачі освіти 
нашого закладу освіти:

• Бардис Роман -  «Кандидат у майстри спорту» -  станова тяга;
• Клімук М арія -  «Кандидат у майстри спорту України» з веслування 

на човнах «Дракон» та жиму лежачи;
• Тужицький М икола -  «Кандидат у майстри спорту України» з 

веслування на човнах «Дракон» та «Майстер спорту» з багаторазового 
жиму;

• Ш ляхта Вікторія -  «Майстер спорту України» з веслування 
на човнах «Дракон».

У травні 2018 року в м. Мелітополі Запорізької обл. відбувся ІІІ 
Всеукраїнський турнір в честь Георгія Побідоносця з жиму лежачи, 
станової тяги, армліфтингу та інше. Картавенко Ольга Григорівна, 
керівник фізичного виховання, та Клімук Марія, випускниця 2018 року 
ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та
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ресторанного сервісу», виступили на змаганнях з жиму лежачи, здобувши 
результати:

• І місце -  класичний жим -  Картавенко О.Г. (60 кг);
• І місце -  екстремальний жим -  Картавенко О.Г. (120 разів/5 хв);
• І місце -  дюжина WPL -  Картавенко О.Г. (3x50 кг -  13 разів), яка 

виборола абсолютну перемогу з жиму лежачи, нагороджена медалями, 
дипломами та подарунками, а також виконала норматив «Еліта».

• ІІІ місце дюжина WPL -  Клімук Марія (3х40 кг -  13 разів);

Здобувачі освіти в загальній кількості 30 осіб брали участь у 
спортивних змаганнях з наступних видів спорту: волейболу, легкої 
атлетики, плавання, шашок, шахів, тенісу настільного, пауерліфтингу (жим 
штанги, станова тяга, вправа на біцепс), веслування на човнах «Дракон». 
Учні посіли призові місця та здобули 60 медалей у змаганнях:

• міжнародних -  5 медалей;
• всеукраїнських -  35 медалей;
• обласних -  8 медалей;
• міських -  7 медалей;
• районних -  5 медалей.

г
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ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»

Усвідомлення того, що оптимальним засобом соціальної та 
економічної адаптації наших випускників до життєдіяльності є їх якісна 
професійна підготовка, спонукає нас до осучаснення та розширення 
матеріально-технічної бази.

4•* «̂лг *н |

У поточному навчальному році створено СТО для професійно- 
практичного навчання учнів за професією
«Слюсар з ремонту автомобілів», відремонтовано навчальну майстерню 
для підготовки учнів за професією «Лицювальник-плиточник».

Учні та педагоги ліцею є традиційними учасниками усіх 
просвітницьких заходів, що проводяться НМК ПТО у Київській області.

Заслуговує на похвалу рівень підготовки учнів викладачем креслення. 
Хморук В.Ю. Її вихованці уже 3-й рік долучаються до Всеукраїнської 
олімпіади з графічної підготовки ім. Віктора Сидоренка та посідають 
призові місця. Так, у 2018 році маємо призерів: Лихолат М. (ІІ місце), 
Сентіщев О. (ІІ місце).

Ліцей пишається спортивними 
досягненнями. У листопаді 2017 року на 
Чемпіонаті Київської області серед юніорів 
з плавання найяскравішим плавцем став 
наш учень Павло Шаран.

Юнак здобув упевнену перемогу на 
дистанції 50 м кролем та потішив першим 
місцем на дистанції 50 м батерфляєм 

(продемонстрував нормативи вище 
кандидата в майстри спорту). Це перший дорослий результат юних 
плавців, він сприяв отриманню Павлом звання «Майстер спорту з 
плавання». Перспективний плавець Павло Шаран зізнається, що 
перемагати приємно, але свій високий результат він оцінює як сходинку до 
наступних висот, його мета -  перемогти на Чемпіонаті України.
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У спартакіаді серед учнів ЗПТО Київської 
області наші команди спортсменів у змаганнях із 
футболу посіли ІІ місце, з волейболу -  ІІІ місце, з 
баскетболу -  ІУ  місце.

В обласних змаганнях «Козацька забава»
І місце виборов Федоренко Максим у 

підтягуванні на перекладині. ІІІ командне місце 
завоювали у перетягуванні канату.

Насиченою і багатою на вагомі здобутки була діяльність молодіжного 
військово-патріотично-спортивно-туристичного об’єднання «Боривітер».

ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»

Майстри виробничого навчання та учні груп №13 та №23, які 
навчаються за професією «Кухар; продавець продовольчих товарів», 
нагороджені почесним дипломом за І місце у загальноміському конкурсі, 
приуроченому Дню міста Березань, -  «Найкращі смакові властивості».

З жовтня по листопад 2017 року проходив профорієнтаційний бізнес- 
турнір для учнів 8-11 класів та учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Київської області. Завдання 
бізнес-турніру: відкрити молоді світ
економіки й підприємництва; сформувати 
практичні ділові компетентності учасників; 
допомогти у майбутньому професійному 
самовизначенні; сформувати компетенцію 
підприємливості тощо. Серед 12 переможців 
і учень ІІ курсу Шевченко Дмитро, якого 
нагороджено дипломом Департаменту 
освіти і науки Київської обласної державної 
адміністрації та сертифікатом Компанії 

інтелектуальних технологій.
14 лютого 2018 року ДНЗ «Березанський професійний аграрний 

ліцей» брав участь у міському кінофестивалі «Love is...» із 
короткометражним фільмом «Майже про кохання.» . До зйомок 
залучалися учні та працівники ліцею. Підготовчий етап виявився 
непростим. Та незважаючи на деякі труднощі, цією роботою захопилися 
всі. Результат порадував: престижне журі високо оцінило роботу та 
нагородило дипломом за перемогу у номінації «Кінодебют».
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ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище»

У рамках мистецького проекту «SPLASH 
of ART» проходив ІІ Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс юнацького та
молодіжного мистецтва «Планета мрій» 
(м.Умань, Черкаської області). У номінації 
«Вокальне мистецтво» І місце вибороли 
учениці Довгорук Дарина  та Комар Євгенія.

Учениця І курсу Вихренко Мирослава 
стала фіналістом І профорієнтаційного 
бізнес-турніру серед учнівської молоді 
Київщини «Kyiv Regional Business Genius», 
який проходив з 06 жовтня по 18 листопада 
2017 року.

28 вересня 2017 року команда учнів 
нашого училища взяла участь у змаганнях за 
програмою Всеукраїнських спортивних ігор 
«Козацька наснага» серед учнів професійно- 
технічних навчальних закладів Київської 
області, які проходили на стадіоні «Юність» 
Переяслав-Хмельницького 
центру професійно-технічної 
освіти. За результатами 
безкомпромісної та
напруженої боротьби наша 
команда здобула ІІ місце, 
попередньо здобувши у 
номінаціях «Метання довбні»
-  I місце, «Герць козацьких 
джур» -  ІІ місце, «Втеча 
полоненого» -  ІІ місце.

ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»

Учні Гурінець Євгеній та Шкарівський Олександр посіли І місце у 
Міжрегіональному фестивалі реклами та поліграфії серед студентів та 
учнів у номінаціях «Відеоролик тематичного спрямування» та 
«Поліграфічні та рекламні видання» (керівник -  викладач інформатики та 
інформаційних технологій Малюк В.В.).
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Під керівництвом заступника 
директора з виховної роботи 
Павленко В.В. учні ліцею Сабельніков 
Дмит ро  та Цап М икола  взяли участь у 
ІІІ Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Україна -  козацька 
держава».

2017-2018 навчальний рік приніс 
для закладу вагомі спортивні здобутки. У
командній першості було 
здобуто: ІІІ загальнокомандне
місце в міських змаганнях з 
настільного тенісу за програмою 
спортивних ігор студентської 
молоді; ІІІ загальнокомандне 
місце в ІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнських спортивних ігор 
«Козацька наснага» в силовій 
естафеті; ІІ загальнокомандне 
місце в ІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнських спортивних ігор 
по стрітболу; ІІІ
загальнокомандне місце в міських змаганнях з шахів за програмою 
спортивних ігор студентської молоді; ІІ загальнокомандне місце в ІІ 
(обласному ) етапі Всеукраїнських спортивних ігор з баскетболу.

В індивідуальному заліку Ковальський Сергій посів І місце з 
підтягування у висі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнських спортивних ігор 
«Козацька наснага» (викладач Сотніченко С.В.).

У 2017-2018 навчальному році учні ліцею взяли участь у 
Всеукраїнських військово-патріотичних зборах у м. Хмельницькому, де 
посіли І та II загальнокомандні місця.

і н і й

І ІІІ
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ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти»

З 26 лютого по 20 квітня 2018 року проходив V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
(І МІЖНАРОДНИЙ) БІЗНЕС-ТУРНІР «СТРАТЕГІЯ ФІРМИ -  2018», в 
якому брав участь учень центру Свищук Іван. Він був відзначений 
дипломом фіналіста профорієнтаційного 
бізнес-турніру серед учнівської молоді 
Київщини, а також сертифікатом
фіналіста І Профорієнтаційного бізнес- 
турніру для молоді Київської області 
«KYIV REGIONAL BUSINESS
GENIUS».

26-27 листопада 2017 року у 
м. Житомирі в приміщенні Житомирської 
обласної філармонії ім.С. Ріхтера проходив 
Всеукраїнський творчий фестиваль-конкурс 
молодих виконавців вокальної, інструментальної 
майстерності та художнього слова «Шукаємо і 
ростимо таланти України». Учасниця конкурсу, 
учениця Баркулова Валерія, отримала грамоту в 
номінації «Вокал. Естрадний спів».

ДПТНЗ «Фастівський центр 
професійно-технічної освіти» взяв 
участь у ІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнської спартакіади серед 
команд ЗПТО з футзалу у м.
Борисполі. Команда центру посіла І 
місце.

Команда юнаків та дівчат 
представляла ДПТНЗ «Фастівський 
центр професійно-технічної освіти» на 
ІІ етапі Всеукраїнської спартакіади з легкої 
атлетики у м. Фастові. Підсумком змагань 
стало зайняте загальнокомандне ІІІ місце 
(серед 9 команд-учасниць).

27 квітня 2018 року у центрі дитячої 
творчості та юнацтва Солом'янського району 
м. Києва відбувся фінал Всеукраїнського 
конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці 
очима дітей -  2018» та церемонія
нагородження переможців. Учениця центру
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Сюзанна Бронік посіла І місце у відбірковому регіональному турі, а також 
перемогла у фіналі!

ДПТНЗ «Бородянський професійний 
аграрний ліцей»

У травні 2018 року команда учнів ДПТНЗ «Бородянський 
професійний аграрний ліцей» взяла участь у козацько-лицарському 
вишколі учнівської і студентської молоді за програмою предмету «Захист 
Вітчизни» на базі спортивно-патріотичного комплексу «Доброволець», у 
селі Святопетрівське, Києво-Святошинського району. Ліцеїсти групи № 23 
Четвьоркін М., Цуруль В., Єрещенко В., Ротарь С. та групи №21 
Богдан М., Гайдаєнко Ю., Домбровський О., Ляшенко В., Гнисюк О. взяли 
участь у змаганнях з медико-санітарної підготовки та історії козацтва, а 
також у майстер-класі з дактилоскопії та зі створення фоторобота. Усіх 
учнів нагороджено грамотами за участь у козацько-лицарському вишколі 
«Нащадки козацької слави».

ДНЗ «Згурівський професійний ліцей»

Команда учнів ДНЗ «Згурівський професійний ліцей» взяла участь 
у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів ЗПТО 
України «Козацька наснага». У результаті запеклої боротьби вихованці 
були нагороджені дипломом Київського обласного відділення комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за ІІІ 
місце в номінації «Г ерць козацьких джур» та подякою.

За ініціативи викладача спецдисциплін Стукало Н.В. та в.о. 
заступника директора з виховної роботи Обламської Г.Р. була 
започаткована благодійна акція «Добрий янгол», метою якої є надання 
допомоги людям похилого віку. Учні та педагоги здійснили безліч візитів 
додому до людей похилого віку.
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У рамках Національного конкурсу «Благодійна Україна», який 
заснований Всеукраїнською благодійною організацією «Асоціація 
благодійників України», Згурівський професійний ліцей був нагороджений 
дипломом учасника.

ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича»

В училищі активно діє волонтерська команда «Твори добро». Члени 
команди беруть участь у патріотичних заходах на рівні міста й області: у 
міськрайонному конкурсі читців ім. М. Вінграновського Павло Пасічник 
здобув II місце, Кусливий Дмитро -  приз за найпатріотичніший виступ, 
Андрій Поліщук -  приз глядацьких симпатій.

Обласний тур Всеукраїнського конкурсу читців ім. Олени Теліги 
«Щоб далі йти дорогою одною» засвідчив перемогу Андрія Поліщука -  I 
місце, Павла Пасічника -  II місце, Наталії Сідак -  III місце.

Спортсмени ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича» -  постійні учасники міської програми спортивних 
ігор студентської молоді, яка діє у Білій Церкві. Цього навчального року 
збірні команди закладу вибороли III місце з баскетболу та II місце з 
волейболу.

У II (обласному) етапі спартакіади у місті Бровари команда закладу з 
волейболу стала першою. Учні училища захищали честь професійно- 
технічної освіти Київщини на всеукраїнському етапі змагань у місті 
Вінниця.

Команда училища посіла IV місце у III (обласному) етапі 
Всеукраїнських спортивних ігор «Козацька наснага» у Переяславі- 
Хмельницькому.

Представники училища -  постійні учасники організаційних заходів 
під час проведення Міжнародного турніру з боксу пам’яті П.Р. Поповича, 
який щорічно проводиться у Білій Церкві.

За ініціативи Білоцерківського міського центру фізичного здоров’я 
населення упродовж квітня 2018 року у місті тривав місячник благоустрою 
спортивних і дитячих майданчиків під гаслом: «Спорт для всіх -  спільна 
турбота», у якому на волонтерських засадах взяли участь учні нашого 
закладу. Робота волонтерів нашого закладу з благоустрою спортивного 
майданчика одного з будинків мікрорайону, де розташоване училище, 
отримала найвищу оцінку.

Заклад відзначений дипломом за Ь е місце. Подяками нагороджені 
найбільш активні учні: Сергій Герич та Артем Гуртовий (група № 214) та 
керівник фізичного виховання училища Кузьменко О.А.
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Досягнуто чимало, але ми не зупиняємося. Колектив закладу 
перебуває у постійному пошуку і розвитку, працює над поліпшенням усіх 
напрямків освітнього процесу.

240




