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ПЕРЕДМОВА

Сучасний розвиток українського суспільства окреслює нові вимоги до 

рівня культури й організації фахової діяльності педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів, дотримання ними гуманістичних 

принципів, підвищення теоретичного рівня, професійної кваліфікації та 

педагогічної майстерності.

Мета цього інформаційно-методичного вісника полягає в тому, щоб 

надати педагогічним працівникам допомогу, орієнтовану на оволодіння та 

удосконалення знань і педагогічних умінь. Матеріали, розміщені у віснику, 

сприятимуть впровадженню методичних знахідок і прогресивного досвіду у 

практичну діяльність викладачів і майстрів виробничого навчання, а також 

творчому пошуку в процесі безперервного професійного зростання. Адже 

сьогодні, коли рівень інформатизації суспільства сягає критичних меж, основою 

суспільного розвитку стає індивідуальна творча діяльність кожного члена 

суспільства.

Розробки уроків досвідчених педагогів і перші спроби педагогів - 

початківців; сценарій виховного заходу з проекцією уроків історії на розуміння 

сьогодення і поради психолога; педагогічний КВК як методична знахідка року 

та історія професійно-технічного навчального закладу -  ці та багато інших 

матеріалів стануть у нагоді педагогам-практикам, надихнуть на творчі пошуки.

Чи не найважливішим чинником покращання якості професійної 

підготовки кваліфікованих робітників залишається на сьогодні цілеспрямована 

плідна співпраця Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти 

у Київській області та професійно-технічних навчальних закладів. 

Моніторингові дослідження, аналіз результатів роботи у 2014/2015 навчальному 

році, методичні рекомендації до організації роботи у ПТНЗ області допоможуть 

навчальним закладам побачити себе і визначити своє місце у контексті 

професійно-технічної освіти області.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ
19. 06. 2015 р. № 650

Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад 

з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, 

інформаційних технологій у 2015/2016 навчальному році

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 11 червня 2012 року № 671, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

27 червня 2012 року за № 1074/21386, з метою пошуку, підтримки, розвитку 

творчого потенціалу обдарованої молоді, активізації запровадження 

комп’ютерних інформаційних технологій у шкільній освіті, сприяння широкому 

залученню обдарованої молоді до інтелектуальних змагань, що проводяться з 

використанням мережі Інтернет, пошуку та підтримки здібних школярів із 

сільської місцевості 

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2015/2016 навчальному році Всеукраїнські учнівські 

Інтернет-олімпіади:

1.1. З математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки протягом 

червня -  грудня 2015 року на базі Одеського обласного інституту 

удосконалення вчителів (Кавалеров В. А.).

1.2. З інформатики протягом червня 2015 року -  лютого 2016 року на базі 

фізико-математичної гімназії № 17 м. Вінниця (Нестюк В. М.).

1.3. З інформаційних технологій протягом червня 2015 року -  лютого 

2016 року на базі Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (Губерський Л. В.).
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2. Утворити організаційні комітети і журі Всеукраїнських учнівських 

Інтернет-олімпіад згідно з додатками 1-11.

3. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій сприяти участі учнів у Всеукраїнських учнівських 

Інтернет-олімпіадах.

4. Фінансування проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад 

здійснити за рахунок коштів, не заборонених законодавством.

5. Оплату відряджень членів оргкомітетів та журі Всеукраїнських Інтернет- 

олімпіад здійснити за рахунок установ, у яких вони працюють.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра П. Б. Полянський
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м.Київ

16.06.2015 № 641

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно- 

патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо

національно-патріотичного виховання 

у загальноосвітніх навчальних закладах

Відповідно до рішень Колегії Міністерства освіти і науки України від

26.03.2015 протокол №3/5-2 «Про Концепцію національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді» та від 28.05.2015 протокол № 5/5-2 «Про Заходи щодо 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Концепцію національно -патріотичного виховання дітей і 

молоді, що додається.

2. Затвердити Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, що додаються.

3. Затвердити методичні рекомендації щодо національно -патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються.

4. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра 

(патронатній службі) (Загоруйко Ю. А.), департаменту загальної середньої та 

дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) забезпечити оприлюднення Концепції, 

Заходів та методичних рекомендацій на офіційному веб-сайті Міністерства 

освіти і науки України.

5. Управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій, підприємствам, установам та організаціям, які
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віднесені до сфери управління Міністерства, визначені відповідальними 

виконавцями Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, забезпечити необхідні умови щодо реалізації Заходів.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр С. М. Квіт

ДОДАТОК

до наказу Міністерства 

освіти і науки України 

від 16. 06. 2015 р. № 641

КОНЦЕПЦІЯ 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

ВСТУП

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми 

учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого 

визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого 

світового порядку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів 

та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у 

політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного 

поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, 

пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство є визначення 

нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, 

яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають
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патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що 

відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають 

підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які 

розглядатимуть державу (раґгіа) як запоруку власного особистісного розвитку, 

що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, 

толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, 

готовності до змін.

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, європоцентричність, 

пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникнення різних 

громадських рухів, розповсюдження волонтерської діяльності, які накладаються 

на технологічну і комунікативну глобалізацію, міграційні зміни всередині 

суспільства, ідентифікаційні і реідентифікаційні процеси в особистісному 

розвитку кожного українця відбуваються на тлі сплеску інтересу і прояву 

патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, традицій і 

звичаїв українського народу.

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання 

патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно 

враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід 

державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним 

підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і 

загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх 

переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею 

розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку 

українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у 

просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі 

державницькі традиції України.

Серед них Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо Запорозьке,
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Гетьманщина, Українська Народна Республіка, Гетьманат Павла 

Скоропадського, Західноукраїнська Народна Республіка, Карпатська Україна та 

інші українські визвольні проекти. На особливу увагу заслуговує формування 

української політичної культури в часи Речі Посполитої та Австро-Угорщини, 

нове осмислення ролі Кримського Ханату як держави кримськотатарського 

народу, включно з тривалим воєнним протистоянням і плідною військовою та 

культурною співпрацею.

Особливого значення набуває ознайомлення з історією героїчної боротьби 

українського народу за державну незалежність протягом свого історичного 

шляху, зокрема у ХХ-ХХІ століттях це ОУН, УПА, дисидентський рух, 

студентська Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція Гідності 

та ін.

Важливим завданням є розгляд порівняльно-історичних відомостей про 

переривання державності в інших європейських країнах, які сьогодні 

представлені потужними європейськими націями. Спеціального розгляду 

потребують історичні обставини, що призводять до переривання державницької 

традиції.

Разом із тим, національно-патріотичне виховання не повинно 

прищеплювати ідеї культурного імперіалізму, тобто способу споглядання світу 

лише очима власної культури. Ця Концепція виходить з ідеї об’єднання різних 

народів, національних та етнічних груп, які проживають на території України, 

довкола ідеї української державності, українського громадянства, що 

виступають загальними надбаннями, забезпечують їхній всебічний соціальний 

та культурний розвиток. Українська держава заперечує будь-які форми 

дискримінації, підтримуючи всі мови і культури, що зазнали такої 

дискримінації в часи колоніальної залежності України.

На жаль, до сьогодні українська освіта не мала переконливої і позитивної 

традиції, досвіду щодо виховання патріотизму в дітей та молоді, у попередні
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часи боялися взагалі терміну “національний”, а “патріотичне виховання” 

сприймали винятково в етнонародному або неорадянському вимірі.

Протягом останніх десятиліть було розроблено низку концепцій:

Концепція національної системи виховання (1996);

Концепція національно-патріотичного виховання (2009);

Концепція Загальнодержавної цільової програми патріотичного виховання 

громадян на 2013-2017 рр.;

Концепція громадянської освіти та виховання в Україні (2012).

Проте жодна з них не була розгорнута і не втілилася в конкретні кроки з 

реалізації через зміну векторів розвитку держави і, відповідно, освітньої 

політики, через різні уявлення правлячих еліт на ідеологію і напрями розвитку 

освіти.

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза 

денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу 

іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і 

здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного 

виховання дітей та молоді -  формування нового українця, що діє на основі 

національних та європейських цінностей:

- повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);

- участь у громадсько-політичному житті країни;

- повага до прав людини;

- верховенство права;

- толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої 

культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;

- рівність всіх перед законом;

- готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Відтак, враховуючи всі обставини, виникає гостра потреба у розробленні

концепції, яка б визначала нову стратегію цілеспрямованого і ефективного
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процесу виховання суб’єкта громадянського суспільства, громадянина-патріота 

України.

1. Мета та завдання національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді -  це комплексна 

системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських 

організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо 

формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до 

виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних 

інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як 

правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом 

національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення 

особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Патріотичне виховання -  складова національного виховання, головною 

метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, 

гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних 

обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського 

народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню 

українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних 

основ розвитку українського суспільства і держави.

Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози -  

пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування 

у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання 

здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як 

особливому виді державної служби. Його зміст визначається національними 

інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у 

збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. Робота з військово-патріотичного
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виховання учнівської молоді має проводитися комплексно, в єдності всіх його 

складників спільними зусиллями органів державного управління, а також 

освітніх закладів, сім'ї, громадських організацій та об’єднань, Збройних Сил 

України, інших силових структур.

Системна організація військо-патріотичного виховання молоді має бути 

спрямована на підготовку її до оволодіння військовими професіями, 

формування психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних Силах, 

задоволення потреби підростаючого покоління у постійному вдосконаленні 

своєї підготовки до захисту Вітчизни.

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких 

виховних завдань:

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки;

- підвищення престижу військової служби, а звідси -  культивування 

ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її патріотичною відповідальністю;

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та 

способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, 

спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності 

дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе 

відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до 

демократичних принципів;

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
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- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського

суспільства;

- культивування кращих рис української ментальності -  працелюбності, 

свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

- формування мовленнєвої культури;

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, 

аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

2. Принципи патріотичного виховання

Патріотичне виховання спирається на загальнопедагогічні принципи 

виховання, такі як: дитиноцентризм, природовідповідність,

культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових та індивідуальних 

особливостей. Водночас патріотичне виховання має власні принципи, що 

відображають його специфіку. Серед них:

- принцип національної спрямованості, що передбачає формування 

національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського 

народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх 

народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну 

ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у 

розбудові та захисті своєї держави;

- принцип самоактивності й саморегуляції забезпечує розвиток у вихованця 

суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, 

до прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську позицію особистості, 

почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;

- принцип полікультурності передбачає інтегрованість української 

культури в європейський та світовий простір, створення для цього необхідних 

передумов: формування в дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного 

ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших 

народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах,
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спроможності сприймати українську культуру як невід'ємну складову культури 

загальнолюдської;

- принцип соціальної відповідності обумовлює потребу узгодження змісту і 

методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій 

організовується виховний процес, і має на меті виховання в дітей і молоді 

готовності до захисту вітчизни та ефективного розв’язання життєвих проблем;

- принцип історичної і соціальної пам 'яті спрямований на збереження 

духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у 

реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності;

- принцип міжпоколінної наступності, який зберігає для нащадків зразки 

української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні.

3. Шляхи реалізації патріотичного виховання дітей та молоді

3.1. Удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання 

молоді:

- підготовка нормативно-правових документів з питань національно- 

патріотичного виховання молоді, внесення відповідних змін до законодавства;

- розроблення державних і громадських заходів з інформаційної безпеки, 

спрямованих на запобігання негативним наслідкам впливу інформаційної війни;

- розроблення порядку державного фінансування заходів, спрямованих на 

національно-патріотичне виховання молодих людей;

- підготовка комплексної програми військово-патріотичного виховання та 

нормативно-методичного забезпечення її реалізації з метою виховання 

здорового підростаючого покоління, готового захищати національні інтереси та 

територіальну цілісність України;

- вироблення науково-теоретичних і методичних засад патріотичного 

виховання молоді: включення проблематики патріотичного виховання молоді 

до дослідницьких програм та планів наукових і навчальних закладів (через 

світову історію можна показати, як державність поновлювали інші народи,
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зокрема чехи та поляки; через зарубіжну літературу показати, як ці народи 

утверджували свою ідентичність; через дисципліни природничо-наукового 

циклу розкрити здобутки українців у науці і техніці, якими слід пишатися тощо, 

бо тільки цілісна і системна картина гарантуватиме осягнення мети Концепції);

- вивчення потреб молоді, зокрема шляхом проведення соціологічних 

досліджень;

- забезпечення активної участі сім’ї та родини в розвитку фізичного і 

морального здорової, патріотично налаштованої зростаючої особистості.

3.2. Діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування у  

сфері національно-патріотичного виховання:

- проведення заходів, спрямованих на реалізацію патріотичного виховання 

в закладах системи освіти, культури, спорту;

- підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої громадської 

діяльності та самоорганізації українських громадян, спрямованої на заохочення 

молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і 

проектів на благо України;

- створення умов для популяризації кращих здобутків національної 

культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського 

народу, підтримки професійної й самодіяльної творчості;

- активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді учасників 

бойових дій на Сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, бійців АТО 

та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які 

виявляють активну громадянську і патріотичну позицію;

- залучення молоді до участі у збереженні і підтримці єдності українського 

суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і злагоди;

- сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження 

здорового способу життя молодих громадян з урахуванням принципів 

національно-патріотичного виховання;
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- налагодження співпраці з військовими формуваннями України як 

мотивація готовності до вибору військових професій;

- сприяння роботі клубів за місцем проживання, центрів патріотичного 

виховання та інших громадських організацій, які здійснюють патріотичне 

виховання молоді;

- активізація виховної роботи з дітьми та молоддю засобами всеукраїнської 

дитячої військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”);

- удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів, які займаються 

питаннями національного і патріотичного виховання дітей та молоді в системі 

освіти, культури, спорту.

3.3. Співпраця органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з громадянським суспільством:

- активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), 

використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів 

України;

- організаційна та фінансова підтримка на конкурсній основі програм, 

проектів громадських організацій, спрямованих на національно-патріотичне 

виховання дітей та молоді;

- долучення батьківської громадськості до популяризації кращого досвіду 

патріотичного виховання;

- посилення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади 

стосовно національно-патріотичного виховання молоді.

3.4. Інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді:

- організація у теле-, радіопрограмах, Інтернет-ресурсах та в друкованій 

пресі постійно діючих рубрик, що популяризують українську історію, боротьбу 

українського народу за незалежність, мову та культуру, досвід роботи з
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національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій; підтримка 

україномовних молодіжних засобів масової інформації;

- запобігання пропаганді в засобах масової інформації культу насильства, 

жорстокості і бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що 

суперечать загальнолюдським та національним духовним цінностям, 

заперечують суверенність Української держави;

- виробництво кіно- і відеофільмів, підтримка видання науково-популярної, 

наукової, художньої літератури національно-патріотичного спрямування;

- підготовка інформаційної та науково-популярної літератури для батьків з 

питань патріотичного виховання дітей та молоді у сім’ї; висвітлення в засобах 

масової інформації кращого досвіду родинного виховання;

- здійснення заходів щодо розширення фактографічної бази історичних 

подій, публікація розсекречених архівних документів, видання історичної 

науково-популярної літератури, довідкових матеріалів про здобутки України за 

роки незалежності, книг патріотичної спрямованості.

Процес патріотичного виховання дітей і молоді повинен мати 

випереджувальний характер, відповідати віковим і сензитивним періодам 

розвитку дитини та особистісним характеристикам.

Етапи впровадження національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді

На першому етапі (2015 р.) планується :

- створення нормативно-правового підґрунтя, інформаційно-методичного 

забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді;

- створення Центру патріотичного виховання у підпорядкуванні 

Міністерства освіти і науки України;

- створення інформаційного ресурсу, присвяченого цій тематиці;

На другому етапі (2016-2017 рр.) передбачається:
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- розроблення програм, навчально-методичних посібників з предметів 

гуманітарно-соціального спрямування для дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних та вищих освітніх закладів, спрямованих на патріотичне 

виховання дітей та молоді;

- підготовка та видання науково-методичних посібників і методичних 

рекомендацій з організації виховних заходів, роботи клубів, центрів 

патріотичного виховання тощо;

На третьому етапі (2018-2019 рр.) забезпечується :

- проведення моніторингу системи патріотичного виховання дітей та молоді 

за допомогою соціологічних опитувань, анкетування, психологічного 

тестування;

- проведення науково-методичних конференцій, створення банку 

передового педагогічного досвіду на інформаційному веб-ресурсі;

- аналіз здобутого, встановлення досягнень і викликів, корекція навчально- 

виховних впливів з урахуванням результатів моніторингу.

Очікувані результати:

У результаті впровадження системи національно-патріотичного виховання 

очікується:

-  забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і 

відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне 

благо, збереження та шанування національної пам’яті;

-  зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність 

до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із 

захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою 

становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;

-  збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному 

розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;
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-  створення ефективної виховної системи національно -патріотичного 

виховання молоді;

-  консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання 

підростаючого покоління.

Необхідною умовою втілення Концепції в практику є широке обговорення її 

положень і завдань, проведення конференцій, круглих столів, семінарів, що 

будуть актуалізувати порушені цією Концепцією питання і завдання та 

спонукатимуть до розроблення конкретних заходів з їх реалізації.
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КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 лютого 2015 року № 46

Зареєстровано в Г  оловному територіальному управлінні голови Київської 

обласної юстиції у Київській області 20 березня 2015 року за № 3/830 

Про встановлення стипендій державної адміністрації учням 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 

дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року 

№ 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

17 листопада 2011 року за № 1318/20056, з метою створення належних умов для 

виявлення і підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та 

обдаровань

1. Установити стипендії голови Київської обласної державної адміністрації 

учням Київської області, які нагороджені дипломами І ступеня ІІІ етапу та 

переможцям IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності, олімпіад зі спеціальних дисциплін серед учнів професійно- 

технічних навчальних закладів і міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів.
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2. Затвердити Положення про порядок призначення стипендій голови 

Київської обласної державної адміністрації учням Київської області, які 

нагороджені дипломами І ступеня ІІІ етапу та переможцям IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу- 

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, олімпіад зі 

спеціальних дисциплін серед учнів професійно-технічних навчальних закладів і 

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від

22 травня 2000 року № 248 „Про встановлення стипендій голови Київської 

облдержадміністрації для призерів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів”, зареєстроване в Київському обласному 

управлінні юстиції 24 травня 2000 року за № 42/259;

розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від

23 травня 2001 року № 289 „Про внесення зміни до Положення про порядок 

призначення стипендій голови Київської облдержадміністрації для призерів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів”, 

зареєстроване в Київському обласному управлінні юстиції 28 травня 2001 року 

за № 27/321;

розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 

05 березня 2003 року № 115 „Про внесення змін до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 22.05.2000 року № 248”, зареєстроване в 

Київському обласному управлінні юстиції 14 березня 2003 року за № 12/415;

розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 

14 травня 2004 року № 273 „Про внесення змін до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 22.05.2000 року № 248”, зареєстроване в 

Київському обласному управлінні юстиції 19 травня 2004 року за № 22/480;
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розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 

04 жовтня 2004 року № 704 „Про внесення змін до розпорядження голови 

Київської обласної державної адміністрації від 22.05.2000 року № 248”, 

зареєстроване в Київському обласному управлінні юстиції 13 жовтня 2004 року 

за № 39/497.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова адміністрації В. М. Шандра
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Озираючись назад, впевнено дивимося вперед: 

підсумки методичної роботи у 2014/2015 навчальному році

Валентина Зубець,
директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у  Київській області

Упродовж 2014/2015 навчального року продовжено спільну роботу 

Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській 

області та професійно-технічних навчальних закладів регіону. Навчально- 

методичне забезпечення роботи педагогічних колективів, педагогічних рад, 

методичних комісій, методичних кабінетів і бібліотек; здійснення заходів щодо 

розвитку педагогічної творчості та професійної майстерності педагогічних 

працівників професійно-технічних навчальних закладів; проведення 

консультацій керівників та педагогічних працівників з питань навчально- 

виробничої, навчально-виховної роботи, використання навчально-методичної 

документації; організація і координація роботи авторських колективів, творчих 

груп, окремих педагогічних працівників професійно -технічних навчальних 

закладів регіону з розробки проектів нової програмно-методичної документації, 

з удосконалення діючої, а також з розробки підручників, навчальних та 

методичних посібників; організація та проведення заходів щодо вивчення та 

впровадження прогресивного педагогічного і виробничого досвіду у навчально- 

виробничий та навчально-виховний процес; участь у підготовці документів з 

ліцензування діяльності з надання освітніх послуг навчальними закладами, 

пов’язаних з одержанням професійної освіти, -  далеко не повний перелік 

головних питань зазначеної співпраці.

Основним напрямом діяльності у поточному навчальному році залишалися, 

як і в попередні роки, питання удосконалення та розширення підготовки 

кваліфікованих робітників. Упродовж зазначеного терміну відбулося 5 засідань 

секції з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів, на
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яких розглянуто 62 ліцензійні справи. З метою розвитку 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг та подальшого 

працевлаштування випускників системи профтехосвіти на ринку праці 

отримано нові ліцензії на підготовку робітничих кадрів з наступних професій: 

«Майстер ресторанного обслуговування» (ДПТНЗ «Білоцерківське вище 

професійне училище будівництва та сервісу», ДНЗ «Київське обласне вище 

професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу»), «Оператор 

з обробки інформації та програмного забезпечення», «Майстер з діагностики та 

налагодження електроустаткування автомобільних засобів» (ДПТНЗ 

«Білоцерківський професійний ліцей»); «Електрозварник ручного зварювання», 

«Рихтувальник кузовів» (ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей»), 

«Майстер готельного обслуговування» (ДПТНЗ «Бориспільський професійний 

ліцей»).

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

24 вересня 2014 року № 1/9-489 «Про організацію роботи творчих груп з 

розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних 

робітничих професій у 2014-2015 навчальному році» та на виконання наказу 

департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 

28 січня 2015 року № 27 «Про розробку державних стандартів професійно - 

технічної освіти» у ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 

ім. П. Р. Поповича» створена творча група з розроблення Державного стандарту 

з професії 8211 «Фрезерувальник», членами якої складено освітньо- 

кваліфікаційну характеристику випускників за вказаною професією, Типового 

навчального плану з підготовки кваліфікованих робітників, Типової навчальної 

програми з предметів профтехциклу на відповідність до сучасних вимог. На 

завершальному етапі розроблено критерії кваліфікаційної атестації випускників, 

положення про кваліфікаційну пробну роботу.

Окрім участі у творчих змаганнях з професійної підготовки, учні
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професійно-технічних навчальних закладів області упродовж навчального року 

виявляли свої знання та вміння в олімпіадах та конкурсах із предметів 

загальноосвітнього циклу. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 08 серпня 2014 року № 918 «Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному 

році» та відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково- 

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 

майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, у 

2014/2015 навчальному році учні системи профтехосвіти взяли участь в 

олімпіадах із 15 навчальних дисциплін.

У І етапі учнівських олімпіад змагалися 3877 учнів, що на 54 менше, ніж у 

попередньому навчальному році. Аналіз участі учнів професійно-технічних 

навчальних закладів у І етапі засвідчує наступну динаміку: з 2007 до 2012 року 

кількість учасників зросла з 2425 осіб до 4217 (у 2012 році). Упродовж двох 

останніх років прослідковується тенденція до їх зниження: за два роки кількість 

учасників олімпіад зменшилася на 340 осіб, що складає 8%.

Перемогу у ІІ етапі цього року здобули 30 учнів. Найбільшу кількість 

переможців ІІ етапу підготували наступні професійно-технічні навчальні 

заклади: ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище імені

П. Р. Поповича» (7 осіб); ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно- 

технічної освіти» (6 осіб); ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» (4 особи).

За результатами ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів до десятки сильніших увійшли представники двох 

професійно-технічних навчальних закладів області: Акімова Світлана -  учениця 

ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» (7 місце з біології) та Буряк Віталій -
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учень ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти» 

(7 місце з інформаційних технологій).

З метою забезпечення якості організації навчально-виховного процесу і 

підвищення ефективності засвоєння учнями (студентами) загальноосвітньої 

програми за курс середньої школи з гуманітарних дисциплін, обміну досвідом, 

напрацюваннями, розширення світоглядних позицій продовжено співпрацю 

учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Київщини. Цьогоріч така співпраця 

реалізувалась через проведення спільних конференцій з літератури та історії 

України. Перша носила назву «Ліна Костенко у діалозі з сучасністю» і була 

присвячена 85-річчю від Дня народження видатної української письменниці 

Ліни Костенко. Учні з 12 професійно-технічних навчальних закладів мали змогу 

представити свої дослідження у одній з трьох секцій: «Тематичні обрії Ліни 

Костенко», «Ліна Костенко в контексті з сучасністю» та «Маловивчені сторінки 

життя Ліни Костенко».

У другій конференції, яка називалась «Гортаючи сторінки історії мого 

рідного краю» і була побудована на дослідженні краєзнавчого матеріалу, взяли 

участь учні 11 професійно-технічних навчальних закладів. Вони презентували 

свої науково-пошукові роботи у секціях «Історичні постаті рідного краю» та 

«Історія навчального закладу».

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської 

облдержадміністрації від 25 січня 2015 року №26 у закладах системи 

профтехосвіти у 2015 році проходить конкурс кабінетів фізики. Даний конкурс 

проводиться з метою удосконалення комплексного навчально-методичного 

забезпечення викладання фізики, запровадження у навчально-виховний процес 

передового педагогічного досвіду з даного предмету.

20 ПТНЗ області, які здійснюють загальноосвітню підготовку, представили 

матеріали на заочний етап конкурсу, який проходив у другому семестрі
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2014/2015 навчального року. За рішенням журі, кращими визнано кабінети 

наступних професійно-технічних навчальних закладів: КЗ КОР «Васильківський 

професійний ліцей», ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери 

послуг», ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти», ДПТНЗ 

«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу», ДПТНЗ 

«Білоцерківський професійний ліцей», ДНЗ «Білоцерківське професійно - 

технічне училище ім. П. Р. Поповича», ДНЗ «Згурівський професійний ліцей», 

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

«Рокитнянський професійний ліцей». Кабінети фізики цих навчальних закладів 

братимуть участь у ІІ (очному) етапі конкурсу у наступному 2015/2016 

навчальному році.

Упродовж 2014/2015 навчального року Навчально-методичним кабінетом 

професійно-технічної освіти у Київській області продовжувалась робота у 

напрямі реалізації науково-методичної проблеми «Удосконалення професійної 

майстерності педагогів як фактор підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх робітників». З цією метою протягом навчального року було 

організовано та проведено три семінари-наради для методистів та завідувачів 

методичними кабінетами ПТНЗ: «Система реалізації методичної роботи з 

педагогічними кадрами», «Сучасні підходи до організації методичної роботи у 

професійно-технічних навчальних закладах Київської області» та «Методичний 

супровід впровадження інноваційних технологій у процес професійної та 

загальноосвітньої підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів»; 

семінар для старших майстрів виробничого навчання «Організація виробничого 

навчання та практики учнів ПТНЗ: сучасні тенденції», нараду-семінар для 

керівників професійно-технічних навчальних закладів з питань організації 

методичної діяльності у професійно-технічному навчальному закладі.

У рамках реалізації методичного проекту у лютому 2015 року у ПТНЗ 

області проведено єдиний тиждень методичної роботи. Метою даного заходу
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стало удосконалення методичної роботи у навчальних закладах, налагодження 

єдиної системи в інформаційному та методичному забезпеченні навчально- 

виробничого і навчально-виховного процесу, впровадження нових форм і 

методів професійної підготовки учнів.

Упродовж тижня педагогічні колективи ПТНЗ зосередити свою увагу на 

інноваційних видах і формах організації методичних заходів: засідань

методичних рад, методичних комісій, шкіл молодого педагога, творчих звітах 

педагогів, які атестуються, виставках методичних напрацювань тощо. 

Підсумками проведення заходу стало відзначення кращих методичних 

напрацювань, активних учасників заходу на нарадах у навчальних закладах, 

обласній нараді-семінарі. За результатами підготовлено інформацію про 

прогресивний педагогічний досвід для оновлення обласної картотеки 

передового педагогічного досвіду і розміщено її на сайті Навчально - 

методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області.

Червень 2015 року став своєрідним підсумком методичної роботи за 

навчальний рік. Відповідно до листа Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Київській області від 19 травня 2015 року 

№5/03-61 з 1 до 30 червня 2015 року проводились творчі звіти педагогічних 

колективів професійно-технічних навчальних закладів про результати 

методичної роботи у 2014/2015 навчальному році. Систематизація та аналіз 

методичної роботи у навчальному закладі за поточний навчальний рік; 

підвищення рівня педагогічної кваліфікації викладачів і майстрів виробничого 

навчання, удосконалення професійної майстерності методистів шляхом 

проведення методичних заходів у ПТНЗ; вивчення та впровадження 

інноваційних технологій у змісті та формах проведення звітності методичних 

комісій, школи молодого педагога, творчих груп, методиста навчального 

закладу; планування на основі аналізу діяльності методичної служби роботи на 

наступний 2015/2016 навчальний рік; оволодіння методикою педагогіки
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співробітництва, спільної творчої діяльності педагогічних працівників та учнів -  

ці та ряд інших завдань реалізувалися упродовж зазначеного місячника 

методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах області.

Справжнім відкриттям стали цікаві та змістовні форми методичної роботи: 

ділові ігри («Я відкриваю ресторан» -  ДНЗ «Богуславський центр професійно- 

технічної освіти»; «Удосконалення самоосвіти педагога» -  ДНЗ «Київське 

обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного 

сервісу»); семінари-тренінги («Психологічний портрет педагогічного 

працівника» -  ДПТНЗ «Рокитнянський професійний аграрний ліцей»; 

«Креативна компетентність педагогічних працівників», «Психологічне 

благополуччя педагога» -  ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 

харчових технологій та ресторанного сервісу»; «Формування еталонної моделі 

компетентного вчителя» -  ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний 

ліцей»; «Розвиток пізнавальної активності та творчих здібностей учнів: досвід і 

проблеми педагогічної практики», «Інформаційні технології на уроках 

виробничого навчання» -  ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»); 

методичні семінари («Педагогічні умови формування толерантності», «Шляхи 

розвитку міжособистісної толерантності» -  ДПТНЗ «Богуславське вище 

професійне училище сфери послуг»; «Сучасний чайний етикет» -  ДПТНЗ 

«Володарський професійний аграрний ліцей»), майстер -класи для викладачів 

(«Створення тестів, електронних підручників, робота з Інтернет-ресурсами» -  

ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки»; «Водіння автомобіля», «Складання 

серветок», «Сучасне оформлення холодних страв» -  ДНЗ «Березанський 

професійний аграрний ліцей»); зустрічі за «круглим столом» (ДНЗ 

«Ржищівський професійний ліцей»), конкурси професійної майстерності серед 

майстрів виробничого навчання (з професії «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування» -  ДНЗ «Березанський професійний 

аграрний ліцей»); методичний КВК («Подорож у місто Педагогів» -

30



ДНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей» та ДПТНЗ «Білоцерківський 

професійний ліцей»); вернісаж педагогічних ідей (ДПТНЗ «Бориспільський 

професійний ліцей»); методичний турнір («Зустріч молодості і досвіду» -  ДНЗ 

«Богуславський центр професійно-технічної освіти»); методичні посиденьки 

(ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П. Р. Поповича»); 

естафета сучасних педагогічних ідей (ДПТНЗ «Професійний ліцей

м.Українки»); анкетування педагогів з метою діагностики рівня професійної 

компетентності, виставка методичних напрацювань педагогів.

Заслуговують на особливу увагу творчі знахідки педагогів ДПТНЗ 

«Білоцерківський професійний ліцей»: зустріч на педагогічному плато

«Педагогічна творчість як основа формування педагогічної майстерності»,

семінар-кругозір «Міжнародний досвід патріотичного виховання»,

презентаційний меседж «А я роблю так...», зустріч у творчій лабораторії 

майстрів «Методика проведення конкурсів професійної майстерності»,

методичний аукціон «Знай, вивчай, впроваджуй», педагогічний діалог 

«Сучасний урок: пошуки, проблеми, знахідки», проблемний стіл «Педагогічна 

творчість як основа формування педагогічної майстерності».

Серед пріоритетних напрямів роботи ПТНЗ регіону визначено формування 

єдиного інформаційного простору системи профтехосвіти області: розширення 

використання можливостей мережі Інтернет, впровадження сучасних Інтернет- 

технологій в освітній процес, розвиток віртуальних педагогічних спільнот.

У поточному навчальному році профтехосвітяни Київщини взяли участь у 

обласному етапі V конкурсу на кращий ^еЬ-сайт закладу освіти, який 

проводився Інтернет-Асоціацією України за підтримки Міністерства освіти і 

науки України. Переможцем обласного конкурсу-захисту ^еЬ-сайтів відділів, 

управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів та навчальних 

закладів у номінації «^еЬ-сайти професійно-технічних навчальних закладів» 

визначено ^еЬ-сайт державного професійно-технічного навчального закладу
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«Богуславське вище професійне училище сфери послуг». Лауреатами стали 

^еЬ-сайти ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та 

сервісу», ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище імені 

П. Р. Поповича» та ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти».

У березні цього року здійснено моніторинг ^еЬ-сайтів професійно- 

технічних навчальних закладів. Аналіз моніторингових досліджень показав, що 

у кожному з 22 ПТНЗ області створено та діє ^еЬ-сайт. Їхнє оцінювання 

здійснювалося за головними критеріями, які визначені наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 22 березня 2012 року №331 «Про 

затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно- 

технічних навчальних закладів»: структура, наповнення, дизайн. За

результатами оцінювання найкращими виявилися ^еЬ-сайти наступних 

закладів: ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної

освіти» (227 балів); ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери 

послуг» (217 балів); ДНЗ «Богуславський центр професійно -технічної освіти» 

(202 бали); ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» (191 бал); ДПТНЗ 

«Білоцерківський професійний ліцей» (169 балів).

На веб-сайті Навчально-методичного кабінету ПТО у Київській області 

розміщено базу даних, яка включає інформацію про 72 робітничі професії, за 

якими здійснюється підготовка в ПТНЗ області.

Одним із головних завдань розвитку науково -дослідної діяльності у регіоні 

є вдосконалення процесу трансформування наукових ідей у практику роботи 

професійно-технічних навчальних закладів, пошук шляхів підвищення якості 

безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток їх професійної 

майстерності, формування навичок науково-дослідницької роботи. У рамках 

експериментальної діяльності в І семестрі поточного навчального року 

завершено дослідницьку роботу, розпочату у 2009 році на базі ДПТНЗ 

«Бориспільський професійний ліцей». Експериментальна діяльність
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проводилася з проблеми «Інноваційні методики професійної підготовки 

кваліфікованих робітників» при лабораторії методик професійної освіти та 

навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України.

На завершальному етапі знаходиться дослідницько-експериментальна 

робота, яка проводиться під керівництвом зазначеного інституту на базі ДНЗ 

«Ржищівський професійний ліцей», за темою «Підготовка учнівської молоді до 

вибору й реалізації професійної кар’єри».

Беручи за основу пріоритетні завдання методичної служби, навчальні 

заклади профтехосвіти представили у 2014/2015 навчальному році 

напрацювання окремих педагогів, творчих груп, методичних комісій з 

використання інноваційних технологій у змісті та технологіях навчання і 

виховання учнів, формах і методах управління закладом освіти, організаційній 

структурі закладів освіти, науково-виробничій сфері. Заслуговують на увагу 

наступні розробки: «Співпраця професійно-технічного навчального закладу з 

роботодавцями: інноваційні шляхи розвитку соціального партнерства» (ДПТНЗ 

«Броварський професійний ліцей»); «Впровадження інноваційних технологій 

при підготовці кваліфікованих робітників будівельної галузі (за професією: 

«Електромонтажник вторинних ланцюгів; електрослюсар будівельний»)», 

«Розробка сучасних методик навчання, які спонукають майбутнього 

кваліфікованого робітника до новаторської та винахідницької діяльності», 

«Інновації у формах, методах і технологіях навчання та виховання» (ДНЗ 

«Професійний ліцей м.Українки»); «Підвищення ефективності навчально - 

виховного процесу шляхом вправодження освітніх інноваційних технологій» 

(ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей»); «Впровадження 

інноваційних методів у здійсненні національно-патріотичного виховання учнів» 

(КЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»); «Використання інноваційних 

методів навчання на уроках інформатики», «Інноваційні технології на уроках
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математики» (ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної 

освіти»); «Використання методу проектів під час проведення уроків біології, 

екології» (ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»); «Майстер -класи 

професійної майстерності» (ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 

харчових технологій та ресторанного сервісу»); «Інформаційно-комунікаційні 

технології на уроках з навчальних предметів освітньої галузі «Мова і 

література», «Мультимедійний супровід уроку світової літератури» (ДПТНЗ 

«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»); «Інновації 

в управлінні» (ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 

ім. П. Р. Поповича»); «Інтегрований урок з кулінарії з використанням 

інноваційних технологій на тему: «Заправні перші страви. Борщі», «Методична 

розробка уроку-ділової гри на тему: «Солодкі страви» (ДПТНЗ «Яготинський 

центр професійно-технічної освіти») та багато інших.

У рамках реалізації Стратегії розвитку державної молодіжної політики на 

період до 2020 року, затвердженої Указом Президента України від 

27 вересня 2013 року №532, продовжено навчання Ради лідерів учнівського 

самоврядування професійно-технічних навчальних закладів області. З цією 

метою проведено осінні та весняні збори Ради лідерів, на яких визначено коло 

пріоритетних завдань, методи та форми їх реалізації, формат звітності. 

Показовим є той факт, що сучасна молодь професійно-технічної освіти області 

не стоїть осторонь гострих проблем сучасності. Учнівське самоврядування є 

активним учасником військово-патріотичних заходів, волонтерських акцій, 

ярмарків милосердя та інших подібних заходів як на місцевому, обласному, так і 

всеукраїнському рівнях.

У листопаді 2014 року учні професійно -технічних закладів ДНЗ 

«Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П. Р. Поповича» та ДПТНЗ 

«Бориспільський професійний ліцей» разом з представниками клубів та 

об’єднань козацького національно-патріотичного спрямування взяли участь у
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обласному етапі Всеукраїнської патріотичної молодіжної акції «Козацька 

слава».

Почесне третє місце виборола збірна команда професійно-технічних 

навчальних закладів Київської області у складі ДНЗ «Катюжанське вище 

професійне училище» та ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» у 

військово-спортивних змаганнях, які відбувалися у рамках Київського міського 

педагогічного проекту «Київська Січ» (м. Київ). Дана перемога є вагомим 

здобутком профтехосвітян, оскільки учасниками згаданих змагань були 

команди загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівнів акредитації міста Києва та Київської області. Нагородою за здобуте 

третє місце став кубок, бронзові медалі та почесні дипломи. А в травні 

поточного року у рамках того ж проекту вихованці ДПТНЗ «Броварський 

професійний ліцей» взяли участь у військово-патріотичному вишколі, що 

проходив на Труханівській Січі.

Система виховної роботи у 2014/2015 навчальному році, орієнтована на 

підготовку кваліфікованих робітників, здатних забезпечити розвиток, 

збагачення і збереження національної культури й природного середовища, 

підготовку свідомих трудових ресурсів країни, включала в себе проведення 

конкурсних заходів серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

області, методичних заходів для заступників директорів з виховної роботи, 

психологів, соціальних педагогів.

Для заступників директорів з виховної роботи організовано та проведено 

низку нарад-семінарів: «Соціальний захист учнів незахищених категорій», 

«Комплексний підхід до організації виховної роботи в професійно-технічних 

навчальних закладах: теоретичні засади і практика реалізації», «Формування у 

сучасної молоді сімейних цінностей як чинника здорового способу життя».

Відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону праці» у поточному 

навчальному році у професійно-технічних навчальних закладах регіону
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продовжувала роботу служба з охорони праці, діяльність якої окреслена колом 

питань: готовність ПТНЗ до нового навчального року; атестація робочих місць 

щодо їх відповідності до нормативних актів про охорону праці з наступним 

отриманням паспорта встановленого зразка; проведення інструктажів і вивчення 

правил безпеки під час зимових і літніх канікул, правил дорожнього руху; 

забезпечення безпечних умов праці учнів під час організації виробничого 

навчання та виробничої практики; виконання профілактичних заходів щодо 

запобігання виробничого, побутового травматизму та професійних захворювань 

тощо.

У січні 2015 року проведено навчання з охорони праці 85 осіб -  керівників 

навчальних закладів, відповідальних осіб за стан охорони праці, пожежної 

безпеки, електробезпеки -  та перевірка знань з видачею посвідчення 

встановленого зразка. Слід зазначити, що питання охорони праці постійно 

перебуває у центрі посиленої уваги як керівників навчальних закладів, їх 

заступників, старших майстрів виробничого навчання, так і самих учнів. У 

процесі навчання з учнями систематично проводяться інструктажі, які 

висвітлюють питання безпеки праці, охорони здоров’я, пожежної та радіаційної 

безпеки, дорожнього руху, дій у випадку надзвичайних ситуацій. У поточному 

навчальному році сталим залишилась кількість годин, відведена на вивчення 

предмету «Охорона праці», -  40 годин.

Відповідно до листа Територіального управління держтехнагляду у 

Київській області та місті Києві від 24 листопада 2014 року у 2014/2015 

навчальному році організовано проведення конкурсу дитячого малюнка 

«Охорона праці очима дітей». До участі у конкурсі подано малюнки 18 

навчальних закладів професійно-технічної освіти області. За результатами 

рішення журі, перемогу на обласному етапі у третій віковій групі (учні від 15 до 

18 років) здобули учні наступних ПТНЗ області: І місце -  учень ДПТНЗ 

«Броварський професійний ліцей» Фрейдлін Євген; ІІ місце -  учень
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ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей» Іванов Станіслав; ІІІ місце -  

учениця ДПТНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» Панченко 

Марія. На всеукраїнському етапі даного конкурсу Фрейдлін Євген виборов 

третє призове місце.

Поряд з тим залишається низка питань, яка на сьогодні потребує негайного 

вирішення. За відсутності коштів у закладах ПТНЗ повільно здійснюються 

заходи щодо обладнання будівель і приміщень системою протипожежної 

сигналізації та автоматики, не в повному обсязі забезпечено засобами 

індивідуального електрозахисту електротехнічний персонал. Гостро стоїть 

проблема створення у більшості навчальних закладів належних санітарно - 

гігієнічних вимог: в окремих аудиторіях, кабінетах, майстернях, спортивних 

залах не дотримується тепловий режим, не працює або відсутня як така 

примусова вентиляція, не в повному обсязі забезпечено функціонування 

сучасного світлотехнічного обладнання. Частина навчальних майстерень 

укомплектована фізично зношеним і морально застарілим обладнанням, не 

оновлюється слюсарно-монтажний та інші види інструменту. Наявні верстати 

експлуатуються з відсутніми захисними пристроями. В цьому розрізі особливе 

занепокоєння викликає стан сільськогосподарської техніки, 70% якої є технічно 

несправною та морально застарілою. І це тоді, коли 9 ПТНЗ області (з 22 

наявних) здійснюють підготовку робітників для сільського господарства і ними 

обробляється біля 1700 га землі. Певно, найвагомішою причиною вказаних 

недоліків є той факт, що упродовж 15 останніх років бюджетних коштів на 

забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності не надходило взагалі. 

Фінансування на утримання матеріально-технічної бази здійснювалися 

виключно за рахунок спеціальних коштів навчальних закладів.

Проблемним залишається питання забезпечення професійно -технічних 

навчальних закладів підручниками. Станом на 1 вересня 2014 року фонд 

навчальної літератури з предметів професійно-технічного циклу був
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укомплектований на 80%, а загальноосвітніх предметів -  на 51%. Упродовж 

2014/2015 навчального року відбулися незначні позитивні зміни: у фонди 

бібліотек надійшло майже 9 тисяч примірників нових підручників та 

навчальних посібників для викладання предметів професійного спрямування. За 

результатами інвентаризації, на кінець 2014/2015 навчального року 

забезпеченість навчальною літературою загальнотехнічних та спеціальних 

предметів складає 86%, загальноосвітніх предметів -  51%. Незадовільно 

забезпеченими залишаються загальноосвітні предмети 11 класу, що складає 

лише 20%. Для виправлення ситуації в практику широко впроваджується 

використання через мережу Інтернет оцифрованих варіантів поліграфічних 

підручників.

Основними завданнями 2015/2016 навчального року визначено:

• впровадження у ПТНЗ підготовки нових та інтегрованих професій 

кваліфікованих робітників з урахуванням сучасного ринку праці в регіоні;

• оновлення змісту професійно-технічної освіти, участь у розробці та апробації 

державних стандартів ПТО, удосконалення діючих навчальних планів і програм 

підготовки кваліфікованих робітників;

• методичний супровід підготовки та перепідготовки робітничих кадрів у 

новостворених навчально-практичних центрах із впровадження інноваційних 

технологій;

• активізація роботи з вивчення, узагальнення та впровадження освітніх 

інновацій, новітніх педагогічних та виробничих технологій у навчальний 

процес;

• приведення навчально-методичного забезпечення кожного навчального 

закладу до потреб модернізації системи професійно-технічної освіти;

• продовження роботи щодо удосконалення кадрового забезпечення навчальних 

закладів з урахуванням якісного складу педагогічних працівників.
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Кількісно-якісний склад педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів Київщини

Валентина Брезіцька,
методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у  Київській області

Упродовж 2014/2015 навчального року продовжено методичний супровід 

діяльності керівних та педагогічних кадрів професійно -технічних навчальних 

закладів області. Моніторингові дослідження показали, що станом на кінець 

2014/2015 навчального року у державних професійно -технічних навчальних 

закладах Київської області працює 1216 педагогів, з яких 429 здійснюють 

теоретичну загальноосвітню та професійну підготовку, 529 є майстрами 

виробничого навчання. В цілому укомплектованість педагогічними кадрами 

складає 93%.

Аналіз кількісного складу педагогів свідчить, що дані показники 

залишаються стабільними упродовж двох останніх років, але збільшились у 

порівнянні з 2013 роком -  з 89% до 93% (Таблиця 1). У 2015 році у професійно- 

технічних навчальних закладах працює 429 викладачів. Із них: мають 

педагогічне звання «старший викладач» та «викладач-методист» 124 особи 

(29%), вищу категорію -  217 осіб (18%), І-ІІ категорії -  130 осіб (11%) (Таблиці

2.1, 2.2).

Педагогічне звання «майстер виробничого навчання І та ІІ категорій» 
мають 217 осіб (41%) (Таблиця 3).
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Моніторинг освітньо-кваліфікаційних рівнів педагогічної освіти 

працівників ПТНЗ засвідчив, що 1166 педагогічних працівників (96%) мають 

вищу освіту, з них 834 (69%) -  повну вищу освіту; 332 (27%) -  неповну та 

базову вищу освіту. З числа останніх 158 закінчили індустріально-педагогічні 

технікуми. Серед педагогічних працівників 50 осіб (4%) не мають вищої освіти. 

Це, як правило, вихователі гуртожитків, керівники гуртків та майстри 

виробничого навчання. З них 45 педагогів продовжують навчання у вищих 

навчальних закладах (Таблиця №4).

За стажем роботи педагоги складають 4 вікові групи: ті, які мають стаж 

роботи від 1 до 5 років, -  246 осіб; від 5 до 10 років -  209 осіб; від 10 до 20 років 

-  313 осіб; понад 20 років -  448 осіб (Таблиця 5).

Аналіз кадрового складу за віковими показниками свідчить, що працівників 

передпенсійного та пенсійного віку вдвічі більше, ніж молодих педагогів. 

Співвідношення в особах складає 477 до 241, або 39% та 20%, відповідно. Число 

педагогів 30-40 років дорівнює 236 особам (19%), 40-50 років -  262 особам 

(22 %) (Таблиця 6).

Продовжено роботу в напрямі організації та проведення підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 

закладів. У поточному навчальному році на курсах навчались 209 педагогічних 

та керівних кадрів. Курси підвищення кваліфікації в центральному інституті 

післядипломної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України 

закінчили 23 педагогічні працівники профтехосвіти, з них -  5 директорів. Після 

закінчення навчання у Київському обласному інституті післядипломної освіти 

педагогічних кадрів свідоцтва отримали 49 викладачів загальноосвітніх 

предметів та 28 майстрів виробничого навчання. При Інституті пі слядипломної 

освіти інженерно-педагогічних працівників НАПН України підвищено 

кваліфікацію 49 викладачам спеціальних предметів, 44 майстрам виробничого 

навчання та 4 старшим майстрам (Таблиця 7).
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Вже понад 5 років підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання 

професійно-технічних навчальних закладів здійснюється за галузевим 

спрямуванням, тобто комплектування груп відбувається за професійною 

ознакою, і організовуються вони на базах профільних училищ України. У 

поточному навчальному році слухачами таких курсів стали майстри 

виробничого навчання Київської області:

4 майстри виробничого навчання з професії «Кухар» (ДНЗ «Катюжанське 

вище професійне училище», ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище 

сфери послуг», ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей») -  на базі Львівського 

вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму;

один майстер виробничого навчання з професії «Оператор комп’ютерного 

набору» (ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей») та два майстри 

з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» 

(ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей») -  на базі Міжрегіонального 

вищого професійного училища зв’язку міста Києва (Таблиця 8).

У 2015 році на засіданні обласної атестаційної комісії, яка відбулася за 

участі працівників Навчально-методичного кабінету професійно-технічної 

освіти у Київській області, розглянуто матеріали з атестації 133 педагогічних та 

керівних працівників професійно-технічних навчальних закладів. З них: на 

відповідність займаній посаді атестовано 6 директорів, 15 заступників 

директорів, 8 старших майстрів та одного завідуючого відділенням 

(Таблиця 9); кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоєно 

11 викладачам; педагогічне звання «викладач-методист» присвоєно одному 

викладачу; звання «старший викладач» -  аналогічно (Таблиця 10); педагогічне 

звання «майстер виробничого навчання І категорії» присвоєно 8 майстрам 

виробничого навчання; 2 майстрам -  педагогічне звання «майстер виробничого 

навчання ІІ категорії» (Таблиця 11).
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

професійно-технічних навчальних закладів (станом на 01.05.2015 р.)

Таблиця 1

№

п /п
Н а з в а  п о с а д и

2 0 1 3  р і к 2 0 1 4  р ік 2 0 1 5  р і к

Ч и с л о  п р а ц і в н и к і в Ч и с л о  п р а ц і в н и к і в Ч и с л о  п р а ц і в н и к і в

з а
ш т а т о м

ф а к т и ч н а
н а я в н і с т ь з а

ш т а т о м

ф а к т и ч н а
н а я в н і с т ь з а  ш т а т о м

ф а к т и ч н а
н а я в н і с т ь

о с іб % о с іб % о с іб %

1. Директор 22 22 100 22 21 95 22 22 100

2. Заступник директора 55 54 98 55 53 96 55 53 96

3. Старший майстер 26 26 100 26 26 100 24 24 100

4. Психолог 22 17 77 21 19 90 21 20 95

5. Соціальний педагог 17 14 82 20 17 85 20 17 85

6. Викладач 484 453 94 436 431 99 434 429 99

7.
Майстер виробничого 
навчання 648 538 83 628 547 87 606 529 87

8. Вихователь 47 44 93 47 44 94 47 44 91

9. Методист 26 24 92 27 25 93 28 26 93

10. Керівник гуртка 13 13 100 30 30 100 32 30 94

11. Бібліотекар 23 23 100 23 23 100 22 22 100

В С Ь О Г О 1 3 8 3 1 2 2 8 8 9 1 3 3 4 1 2 3 6 9 3 1 3 1 1 1 2 1 6 9 3



Таблиця 2.1
Кількісно-якісний склад педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

(станом на 01.05.2015 р.)

Н а з в а  П Т Н З

В и к л а д а ч і  з а г а л ь н о о с в і т н і х  п р е д м е т ів

в с ь о г о

з н и х

м е т о д и с т и
с т а р ш і

в и к л а д а ч і

с п е ц іа л іс т и

в и щ о ї

к а т е г о р і ї

с п е ц і а л і с т и  

І  к а т е г о р і ї

с п е ц і а л і с т и  

І І  к а т е г о р і ї

о с іб % о с іб % о с іб % о с іб % о с іб %

ДПТНЗ «Рокитнянський 
професійний ліцей»

10 2 20 3 30 1 10 3 30

ДНЗ «Професійний ліцей 
м.Українки»

12 1 8 2 16 7 57 2 16

ДПТНЗ «Бориспільський 
професійний ліцей»

9 2 22 5 56 2 22

ДПТНЗ «Броварський 
професійний ліцей»

19 1 5 9 47 1 5 1 5

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

18 1 6 1 6 8 44 5 28

ДНЗ «Тетіївське професійно- 
технічне училище»

1 1 100

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

7 2 29 2 29 2 29 2 29

ДПТНЗ «Яготинський центр 
професійно-технічної освіти»

10 6 60 6 60 4

ДПТНЗ «Білоцерківське вище 
професійне училище 
будівництва та сервісу»

15 1 7 2 13 7 46 4 26 26



Таблиця 2.1 (продовження)

Н а з в а  П Т Н З

В и к л а д а ч і  з а г а л ь н о о с в і т н і х  п р е д м е т ів

в с ь о г о

з н и х

м е т о д и с т и
с т а р ш і

в и к л а д а ч і

с п е ц іа л іс т и

в и щ о ї

к а т е г о р і ї

с п е ц і а л і с т и  

І  к а т е г о р і ї

с п е ц і а л і с т и  

І І  к а т е г о р і ї

о с іб % о с іб % о с іб % о с іб % %

ДПТНЗ «Білоцерківське вище 
професійне училище 
будівництва та сервісу»

15 1 7 2 13 7 46 4 26 26

ДПТНЗ «Білоцерківський 
професійний ліцей»

11 1 9 8 73 2 18 2

ДПТНЗ «Богуславське вище 
професійне училище сфери 
послуг»

12 3 25 4 33 7 58 3 25 17

ДНЗ «Богуславський центр 
професійно-технічної освіти» 12 5 42 3 25 11 92 1 8 3

ДПТНЗ «Фастівський центр 
професійно-технічної освіти»

14 6 43 8 57 1 7 3 21

ДНЗ «Катюжанське вище 
професійне училище»

12 2 17 2 17 7 58 2 17 2 17

ДПТНЗ «Переяслав- 
Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти»

19 5 26 2 11 11 58 2 11 1 11

ДНЗ «Згурівський професійний 
ліцей» 13 3 23 2 15 3 23 2 8

ДНЗ «Березанський 
професійний аграрний ліцей»

9 2 22 4 44 1 11 - 22



Таблиця 2.1 (закінчення)

Н а з в а  П Т Н З

В и к л а д а ч і  з а г а л ь н о о с в і т н і х  п р е д м е т ів

в с ь о г о

з н и х

м е т о д и с т и
с т а р ш і

в и к л а д а ч і

с п е ц іа л іс т и

в и щ о ї

к а т е г о р і ї

с п е ц і а л і с т и  

І  к а т е г о р і ї

с п е ц і а л і с т и  

І І  к а т е г о р і ї

о с іб % о с іб % о с іб % о с іб % 2 %

ДПТНЗ «Бородянський 
професійний аграрний ліцей» 11 - - 5 46 3 27 2 18 -

ДПТНЗ «Володарський 
професійний аграрний ліцей»

9 4 44 7 78

ДНЗ «Ржищівський 
професійний ліцей»

12 1 8 8 67 2 17

ДНЗ «Сквирське вище 
професійне училище»

11 2 18 3 27 9 81 2 18 1

КЗ КОР «Васильківський 
професійний ліцей»

8 2 25 4 50 3 0 13

В с ь о г о 2 5 4 2 7 11 5 1 2 0 1 3 8 5 4 2 7 11



Таблиця 2.2
Кількісно-якісний склад педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

(станом на 01.05.2015 р.)

Н а з в а  П Т Н З

В и к л а д а ч і  с п е ц і а л ь н и х  п р е д м е т ів

в с ь о г о

з н и х

м е т о д и с т и
с т а р ш і

в и к л а д а ч і

с п е ц іа л іс т и

в и щ о ї

к а т е г о р і ї

с п е ц і а л і с т и  

І  к а т е г о р і ї

с п е ц і а л і с т и  

І І  к а т е г о р і ї

о с іб % о с іб % о с іб % о с іб % о с іб %

ДПТНЗ «Рокитнянський 
професійний ліцей» 10 1 10 3 30 3 30 2 20

ДНЗ «Професійний ліцей 
м.Українки»

6 2 33 2 33 1 17 1 17

ДПТНЗ «Бориспільський 
професійний ліцей» 7 1 14 1 14 5 71

ДПТНЗ «Броварський 
професійний ліцей»

6 2 33 3 50 1 16

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

10 3 30 7 70 2 20 1 10

ДНЗ «Тетіївське професійно- 
технічне училище»

5 4 80

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

10 2 20 2 20 2 20 2 20

ДПТНЗ «Яготинський центр 
професійно-технічної освіти»

4 2 50 3 75

ДПТНЗ «Білоцерківське вище 
професійне училище 
будівництва та сервісу»

11 1 9 4 36 6 54 1 9 4 36



Таблиця 2.2 (продовження)

Н а з в а  П Т Н З

В и к л а д а ч і  с п е ц і а л ь н и х  п р е д м е т ів

в с ь о г о

з н и х

м е т о д и с т и
с т а р ш і

в и к л а д а ч і

с п е ц іа л іс т и

в и щ о ї

к а т е г о р і ї

с п е ц і а л і с т и  

І  к а т е г о р і ї

с п е ц і а л і с т и  

І І  к а т е г о р і ї

о с іб % о с іб % о с іб % о с іб % о с іб %

ДПТНЗ «Білоцерківський 
професійний ліцей»

7 1 14 3 43 3 43 1 14

ДПТНЗ «Богуславське вище 
професійне училище сфери 
послуг»

11 1 9 2 17 6 50

ДНЗ «Богуславський центр 
професійно-технічної освіти»

8 1 12 2 24 5 65 2 24 1 13

ДПТНЗ «Фастівський центр 
професійно-технічної освіти»

14 4 29 5 36 3 21 5 36

ДНЗ «Катюжанське вище 
професійне училище» 12 4 33 1 8 7 58 1 8 1 8

ДПТНЗ «Переяслав- 
Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти»

9 4 44 5 56 1 11 3 33

ДНЗ «Згурівський професійний 
ліцей»

6 1 17 3 50 2 33

ДНЗ «Березанський 
професійний аграрний ліцей» 5 2 40 3 60 1 20

ДПТНЗ «Бородянський 
професійний аграрний ліцей»

8 - - - - 5 63 1 13 1 13

ДПТНЗ «Володарський 
професійний аграрний ліцей»

7 1 14 2 29 2 29 2 29



Таблиця 2.2 (закінчення)

Н а з в а  П Т Н З

В и к л а д а ч і  с п е ц і а л ь н и х  п р е д м е т ів

в с ь о г о

з н и х

м е т о д и с т и
с т а р ш і

в и к л а д а ч і

с п е ц іа л іс т и

в и щ о ї

к а т е г о р і ї

с п е ц і а л і с т и  

І  к а т е г о р і ї

с п е ц і а л і с т и  

І І  к а т е г о р і ї

о с іб % о с іб % о с іб % о с іб % о с іб %

ДНЗ «Ржищівський 
професійний ліцей»

5 5 100 5 100

ДНЗ «Сквирське вище 
професійне училище» 10 2 20 5 50 3 30 2 20

КЗ КОР «Васильківський 
професійний ліцей» 4 2 50 2 50

В с ь о г о 1 7 5 9 5 3 7 2 1 7 9 4 5 3 3 1 9 4 0 2 3



Кількісно-якісний склад майстрів професійно-технічних навчальних закладів 
_________________________ (станом на 01.05.2015 року)_______________________________________

Таблиця 3

Н а з в а  П Т Н З

М а й с т р и  в и р о б н и ч о г о  н а в ч а н н я

в с ь о г о

з н и х

І  к а т е г о р і ї І І  к а т е г о р і ї

к і л ь к і с т ь

о с іб
%

к і л ь к і с т ь

о с іб
%

ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» 16 5 31 1 6
ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки» 20 3 15 - -

ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей» 31 3 10 4 13

ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» 23 10 43 3 13
ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
ім. П. Р. Поповича»

29 11 38 4 14

ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне училище» 12 - - 3 25

ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 
харчових технологій та ресторанного сервісу» 33 4 12 4 12

ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної 
освіти»

16 7 44 5 31

ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище 
будівництва та сервісу» 39 25 65 3 8

ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» 23 4 17 9 39
ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери 
послуг»

28 8 29 2 7

ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» 30 9 30 5 17
ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти» 35 8 23 7 20
ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище» 31 - - 5 16



Таблиця 3 (закінчення)

Н а з в а  П Т Н З

М а й с т р и  в и р о б н и ч о г о  н а в ч а н н я

в с ь о г о

з н и х

І  к а т е г о р і ї І І  к а т е г о р і ї

к і л ь к і с т ь

о с іб
%

к і л ь к і с т ь

о с іб
%

ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно- 
технічної освіти»

40 13 33 5 13

ДНЗ «Згурівський професійний ліцей» 15 3 20 - -

ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей» 17 5 29 5 29

ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» 26 6 23 12 46
ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей» 20 - - - -

ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» 14 6 43 2 14

ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» 27 3 11 4 15
КЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 4 1 25 - -

В с ь о г о 5 2 9 1 3 4 2 5 8 3 1 6



Кількісно-якісний склад керівних та педагогічних працівників
за освітнім рівнем 

(станом на 01.05.2015 року)

Таблиця 4

№
з /п

К а т е г о р і я  п р а ц і в н и к і в

М а ю т ь  о с в і т у ,  в  т .ч .  з а к і н ч и л и  В Н З

Н е

м а ю т ь

в и щ о ї

о с в і т и

З н и х  

н а в ч а ю т ь с я

І  -  І І  р і в н і в  а к р е д и т а ц і ї І І І  -  І У  р і в н і в  а к р е д и т а ц і ї

в с ь о г о з н и х  

і н д у с т р і а л ь н о -  

п е д а г о г і ч н і  

т е х н ік у м и

в с ь о г о

з н и х  

ін д у с т р і а л ь н о -  

п е д а г о г і ч н і  

о с в і т н і  з а к л а д и

1. Директори 22 10
2. Заступники директорів 1 1 52 12
3. Старші майстри 5 5 19 8 1
4. Викладачі (всього) 17 10 407 98 5 5
5. Викладачі спецпредметів 15 8 158 54 2 2
6. Майстри в/н 275 135 217 65 37 32
7. Вихователі 17 4 23 6 4 4
8. Методисти 26 8
9. Соціальні педагоги 17 4
10. Психологи 20 4 1
11. Керівники гуртків 8 18 5 4 2
12. Бібліотекарі 9 3 13 9



Таблиця 5

Кількісно-якісний склад керівних та педагогічних працівників
за стажем роботи 

(станом на 01.05.2015 року)

№

з /п
К а т е г о р і я  п р а ц і в н и к і в

С т а ж  р о б о т и

1 -  5  

р о к і в

5  -  1 0  

р о к і в

1 0  - 2 0  

р о к і в

п о н а д  

2 0  р о к і в

1. Директори 1 3 6 12
2. Заступники директорів 7 3 14 29
3. Старші майстри 2 7 6 9
4. Викладачі (всього) 58 55 114 202
5. Викладачі спецпредметів 24 21 48 82
6. Майстри в/н 129 117 134 149
7. Вихователі 14 3 8 19
8. Методисти 6 2 9 9
9. Соціальні педагоги 5 4 4 4
10. Психологи 7 8 3 2
11. Керівники гуртків 11 6 7 6
12. Бібліотекарі 6 1 8 7

Таблиця 6
Кількісно-якісний склад керівних та педагогічних працівників

за віковим показником 
(станом на 01.05.2015 року)

№

з/п

К а т е г о р і я

п р а ц і в н и к і в

В с ь о г о

з а
ш т а т о м

Ф а к т и ч

н о

В і к

д о  3 0  

р о к і в

3 0 - 4 0

р о к і в

4 0 - 5 0

р о к і в

5 0 - 5 5

р о к і в

П е н

с ій н и й

1. Директори 22 22 1 2 3 8 8
2. Заступники

директорів
55 53 2 8 21 10 12

3. Старші майстри 24 24 2 6 5 6 5
4. Викладачі

(всього)
434 429 59 91 92 74 113

5. Викладачі
спецпредметів

178 175 19 37 33 32 54

6. Майстри в/н 606 529 141 102 97 96 93
7. Вихователі 47 44 9 5 11 12 7
8. Методисти 28 26 4 5 11 4 2
9. Соціальні пед-ги 20 17 5 6 3 2 1
10. Психологи 21 20 7 3 6 4
11. Керівники

гуртків
32 30 9 5 9 3 4

12. Бібліотекарі 22 22 2 3 4 7 6



Підвищення кваліфікації та стажування 
педагогічних працівників ПТНЗ у 2014/2015 н.р. (станом на 01.05.2015 р.)

Таблиця 7

№

з/п
Н а з в а  п о с а д и

Ц е н т р а л ь н и й  

і н с т и т у т  

п іс л я д и п л о м н о ї  

п е д а г о г і ч н о ї  о с в і т и  

У М О  Н А П Н  У к р а ї н и

К О І П О П К

І н с т и т у т  п іс л я д и п л о м н о ї  

о с в і т и  ін ж е н е р н о -  
п е д а г о г і ч н и х  п р а ц і в н и к і в  

У М О  Н А П Н  У к р а ї н и

С т а ж у в а н н я  (д е ,  к о л и )

1. Директор 5 Федеральний інститут 
професійної освіти та 
навчання в Бонні 
(Німеччина), 2014 р.

2. Заступник директора з 
НР

1

3. Заступник директора з 
НВР

5

4. Заступник директора з 
виховної роботи

6

5. Викладач спеціальних 
предметів

49 Навчальний центр 
професійної підготовки 
м. Франкфурт на Одері 
(Німеччина), 2014 р.

6. Викладач
загальноосвітніх
предметів

49



Таблиця 7 (закінчення)

№

з/п
Н а з в а  п о с а д и

Ц е н т р а л ь н и й  

і н с т и т у т  

п іс л я д и п л о м н о ї  

п е д а г о г і ч н о ї  о с в і т и  

У М О  Н А П Н  У к р а ї н и

К О І П О П К

І н с т и т у т  п іс л я д и п л о м н о ї  

о с в і т и  ін ж е н е р н о -  
п е д а г о г і ч н и х  п р а ц і в н и к і в  

У М О  Н А П Н  У к р а ї н и

С т а ж у в а н н я  (д е ,  к о л и )

7. Майстер виробничого 
навчання

28 44 1.Навчальний центр 
професійної підготовки 
м. Франкфурт на Одері 
(Німеччина), 2014 р.
2.ДБК "Меркурій", 2014 р.
3. "Монтажник України", 
2015 р.
4.Львівське ВП У  
ресторанного сервісу, 2015 р.
5.Міжрегіональне ВП У  
зв'язку м. Києва, 2015 р.

8. Методист 6
9. Соціальний педагог 1
10. Психолог 5
11. Старший майстер 4
12. Вихователь 5
13. Бібліотекар 1

В С Ь О Г О 2 3 8 9 9 7



Курси підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання 
професійно-технічних навчальних закладів за галузевим спрямуванням

Таблиця 8

Н а з в а  н а в ч а л ь н о г о  з а к л а д у

П р о ф е с ія ,  з а  я к о ю  

п ід в и щ у є т ь с я  

к в а л і ф і к а ц і я

К і л ь к і с т ь  м а й с т р і в ,  

я к і  п ід в и щ у ю т ь  

к в а л і ф і к а ц і ю

П Т Н З , н а  б а з і  я к о г о  

п р о х о д и т ь  п ід в и щ е н н я  

к в а л і ф і к а ц і ї

М і с я ц ь

п р о х о д ж е н н я

к у р с і в

ДНЗ «Богуславський центр 
професійно-технічної освіти»

кондитер 1 Львівське вище професійне 
училище ресторанного сервісу 

та туризму

жовтень 2015 р.

ДПТНЗ «Богуславське вище 
професійне училище сфери 

послуг»

кухар 1 Львівське вище професійне 
училище ресторанного сервісу 

та туризму

березень 2015 р.

ДНЗ «Катюжанське вище 
професійне училище»

кухар 2 Львівське вище професійне 
училище ресторанного сервісу 

та туризму

березень 2015 р.

ДНЗ «Ржищівський 
професійний ліцей»

кухар 1 Львівське вище професійне 
училище ресторанного сервісу 

та туризму

березень 2015 р.

ДПТНЗ «Рокитнянський 
професійний ліцей»

кондитер 1 Львівське вище професійне 
училище ресторанного сервісу 

та туризму

жовтень 2015 р.

ДПТНЗ «Володарський 
професійний аграрний ліцей»

тракторист- 
машиніст с/г 
виробництва

1 Лисянський професійний 
аграрний ліцей

вересень 2015 р.

ДПТНЗ «Володарський 
професійний аграрний ліцей»

оператор
комп’ютерного

набору

1 Міжрегіональне вище 
професійне училище зв ’язку 

м. Києва

лютий 
2015 р.

ДПТНЗ «Білоцерківський 
професійний ліцей»

оператор з обробки 
інформації та 
програмного 
забезпечення

2 Міжрегіональне вище 
професійне училище зв ’язку 

м. Києва

лютий 
2015 р.



Таблиця 9

Результати атестації керівного складу ПТНЗ у 2014/2015 н.р. 
на відповідність займаній посаді

Д и р е к т о р и 6

З а с т у п н и к и  д и р е к т о р і в 1 5

С т а р ш і  м а й с т р и 8

З а в ід у ю ч і  в і д д іл е н н я м и 1

Таблиця 10

Результати атестації викладачів ПТНЗ у 2014/2015 н.р.

К в а л і ф і к а ц і й н а  к а т е г о р і я  

« с п е ц і а л і с т  в и щ о ї  

к а т е г о р і ї »

П е д а г о г і ч н е  з в а н н я  

« с т а р ш и й  в и к л а д а ч »

П е д а г о г і ч н е  з в а н н я  

« в и к л а д а ч - м е т о д и с т »

в і д п о в і д н і с т ь

р а н іш е

п р и с в о є н ій

п р и с в о є н н я в і д п о в і д н і с т ь

р а н іш е

п р и с в о є н о м у

п р и с в о є н н я в і д п о в і д н і с т ь

р а н іш е

п р и с в о є н о м у

п р и с в о є н н я

2 1 11 1 8 1 8 1

Таблиця 11

Результати атестації майстрів виробничого навчання ПТНЗ
у 2014/2015 н.р.

П е д а г о г і ч н е  з в а н н я  

« м а й с т е р  в и р о б н и ч о г о  н а в ч а н н я  
І І  к а т е г о р і ї »

П е д а г о г і ч н е  з в а н н я  

« м а й с т е р  в и р о б н и ч о г о  н а в ч а н н я  
І  к а т е г о р і ї »

в і д п о в і д н і с т ь  

р а н іш е  п р и с в о є н о м у

п р и с в о є н н я в і д п о в і д н і с т ь  

р а н іш е  п р и с в о є н о м у

п р и с в о є н н я

1 3 2 1 8 8



Державна підсумкова атестація учнів професійно-технічних навчальних 
закладів у 2014/2015 навчальному році

Людмила Уманська,
методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у  Київській області

Державна підсумкова атестація з загальноосвітніх дисциплін у 2015 році 

для учнів професійно-технічних навчальних закладів проводилась відповідно до 

Положення про ДПА учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року №1547, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за 

№157/25602, та наказу Міністерства освіти і науки України від 

20 лютого 2015 року №192 «Про проведення державної підсумкової атестації 

учнів (вихованців) у системі загальної сеоедньої освіти у 2014/2015 

навчальному році».

У професійно-технічних навчальних закладах державна підсумкова 

атестація проходила у терміни, передбачені робочими навчальними планами. 

Державна підсумкова атестація для учнів ПТНЗ традиційно проводилась з трьох 

загальноосвітніх предметів у письмовій формі: в обов’язковому порядку з 

української мови (переказ), з історії України або математики та з предмету за 

вибором учня.

Державна підсумкова атестація з української мови проводилась для всіх 

випускників, які здобували повну загальну середню освіту. Найкраще виконали 

завдання і одержали високий бал учні ДПТНЗ «Фастівський центр професійно - 

технічної освіти» -  12,4%, ДНЗ «Богуславський центр професійно -технічної 

освіти» -  11,8%, ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» -  11,1%, ДНЗ 

«Богуславське вище професійне училище сфери послуг» -  11%. Водночас є 

заклади, в яких значна кількість учнів показала початковий рівень знань з 

української мови. Це ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» -  

29%, КЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» -  21,4%,
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ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей» -  18,3% та ДПТНЗ 

«Бориспільський професійний ліцей» -  16%.

Державну підсумкову атестацію з математики писали в усіх закладах. 

Найкращі результати показали учні ДНЗ «Богуславське вище професійне 

училище сфери послуг» (13,5%). Найвищий відсоток тих, хто отримав бали 

початкового рівня знань з математики, складають учні наступних професійно - 

технічних навчальних закладів: ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний 

ліцей» (34,1%), ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки» (23,3%), КЗ КОР 

«Васильківський професійний ліцей» (19%), ДНЗ «Ржищівський професійний 

ліцей» (17,1%).

Найвищих показників у державній підсумковій атестації 2015 року досягли 

учні ДНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг» -  15,4% 

високого рівня знань та учні ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної 

освіти» -  12,6%, відповідно. Найнижчі показники ДПА у цьому навчальному 

році показали учні КЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» -  23,1% 

початкового рівня знань, ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей» 

-  19,6% та ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки» -  19,3%, відповідно. 

Результати ДПА у ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей» та ДПТНЗ 

«Бородянський професійний аграрний ліцей» засвідчили відсутність балів 

високого рівня з жодного навчального предмету.

Моніторинг результатів ДПА у розрізі навчальних предметів показав 

наступну картину: з української мови, математики, фізики, хімії, біології 

близько 50% учнів мають середній рівень знань. Найвищий рівень знань 

показали учні при складанні історії України: 20% високого рівня, майже 60% -  

достатнього. Хороші результати продемонстрували учні під час складання ДПА 

з інформатики: 16% високого рівня, 37,9% -  достатнього. Найнижчими є 

показники з фізики (сумарний відсоток початкового та середнього рівнів 

дорівнюють 67,7%) та математики (67%, відповідно).
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Результати
державної підсумкової атестації у 2014/2015 навчальному році (%)

Н а з в а  П Т Н З У к р а ї н с ь к а  м о в а М а т е м а т и к а Ф і з и к а Х і м і я

В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П
ДПТНЗ 

«Рокитнянський 
професійний ліцей»

11,1 30 57,8 1,1 2,4 24,7 72,9 - 7,7 28,8 63,5 -

ДНЗ «Професійний 
ліцей м.Українки»

7 36 51,2 5,8 - 17,4 59,3 23,3 - 10,5 53,3 36,2

ДПТНЗ 
«Бориспільський 

професійний ліцей»
- 34 50 16 - 28 67 5 - 32 61 7

ДПТНЗ 
«Броварський 

професійний ліцей»
5 56 39 - 6 37 57 - 2 41 57 - 15 54 31 -

ДНЗ 
«Білоцерківське 

П ТУ ім. Поповича»
4,4 35 60,6 - 3,7 26,8 68,2 1,3 5 35 60 -

ДПТНЗ
«Яготинський

ЦПТО»
7 35 57 1 6 34 59 1 2 38 60 -

ДПТНЗ 
«Білоцерківське 

ВП У  будівництва та 
сервісу»

2 33 59 6 2 27 70 1 - 14 79 7

ДПТНЗ 
«Білоцерківський 

професійний ліцей»
1,7 23 67,7 7,6 5,2 27,6 67,2 - 6,9 25,9 67,2 -

ДПТНЗ 
«Богуславське ВП У  

сфери послуг»
11 44,5 43,5 1 13,5 38 48,5 - 9 42 49 -

ДНЗ «Богуславський 
ЦПТО» 11,8 62,4 25,8 - 5,4 31,2 63,4 - 2,2 55,6 42,2 - 6,3 50 43,7 -



Н а з в а  П Т Н З У к р а ї н с ь к а  м о в а М а т е м а т и к а Ф і з и к а Х і м і я

В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П
ДПТНЗ

«Фастівський
ЦПТО»

12,4 53,8 30,4 3,4 5,3 41,1 40 13,6 4,6 28,3 50 17,1 8 21 63 8

ДНЗ «Катюжанське 
ВП У» 7,9 38,2 47,4 6,5 5,2 48,7 46 - 4,5 22,8 72,7 - - 35,7 64,3 -

ДПТНЗ «Переяслав- 
Хмельницький 

ЦПТО»
1,7 32,8 64,9 0,6 4 33 63 - 8 42 50 -

ДНЗ «Згурівський 
професійний ліцей»

- 31 63 6 - 33 58 9 - 18 71 11

ДНЗ «Березанський 
професійний 

аграрний ліцей»
1,6 22,6 66,2 9,6 - 24,6 62,7 12,7 6,3 34,4 59,3 - 6 37 54 3

ДПТНЗ 
«Бородянський 

професійний 
аграрний ліцей»

- 29 42 29 - 47 53 - - 45,5 54,5 - - 52 48 -

ДПТНЗ 
«Володарський 

професійний 
аграрний ліцей»

9,8 26,8 45,1 18,3 - 9,8 56,1 34,1 - 22 72,9 5,1

ДНЗ «Ржищівський 
професійний ліцей» 3,9 36,8 55,4 3,9 - 11,6 71,3 17,1 3,6 30,6 65,8 - - 30 70 -

ДНЗ
«Сквирське ВП У»

7 27 63 3 3 34 60 3 - 10 84 6

КЗ КОР
«В асильківський 

професійний ліцей»
2,4 38,1 38,1 21,4 2,4 26,2 52,4 19 5,5 50 27,8 16,7 - 20,8 41,7 37,5

С е р е д н ій  п о к а з н и к 5 ,4 3 7 ,3 5 1 ,8 5 ,5 3 ,1 2 9 ,9 6 0 ,4 6 ,6 2 ,7 2 9 ,7 6 2 ,2 5 ,4 5 ,5 3 6 ,6 5 4 ,6 3 ,3



Результати
державної підсумкової атестації у 2014/2015 навчальному році (%) (продовження)

Н а з в а  П Т Н З Б і о л о г і я І н ф о р м а т и к а І с т о р і я  У к р а ї н и С е р е д н ій

п о к а з н и к

В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П

ДПТНЗ 
«Рокитнянський 

професійний ліцей»
7,9 31,6 60,5 - 7 2 8 ,2 6 4 ,4 0 ,4

ДНЗ «Професійний 
ліцей м.Українки»

13,3 39,7 32,3 14,7 3 ,6 2 4 ,4 5 2 ,7 1 9 ,3

ДПТНЗ 
«Бориспільський 

професійний ліцей»
- 3 1 ,2 5 9 ,1 9 ,7

ДПТНЗ 
«Броварський 

професійний ліцей»
5 ,7 4 6 ,3 4 8 -

ДНЗ «Білоцерківське 
П ТУ ім..Поповича»

4 ,4 3 2 ,3 6 2 ,9 0 ,4

ДПТНЗ
«Яготинський

ЦПТО»
12 44 44 - 6 ,4 3 5 ,8 5 6 ,9 0 ,  9

ДПТНЗ 
«Білоцерківське 

ВП У  будівництва та 
сервісу»

11 63 26 - 3 ,1 3 3 6 0 ,5 3 ,4

ДПТНЗ 
«Білоцерківський 

професійний ліцей»
4 ,6 2 5 ,3 6 7 ,2 2 ,9

ДПТНЗ 
«Богуславське ВП У  

сфери послуг»
25 68,5 6,5 - 1 5 ,4 5 1 ,3 3 3 0 ,3

ДНЗ «Богуславський 
ЦПТО» 7 ,2 4 8 ,7 4 4 ,1 -



Н а з в а  П Т Н З Б і о л о г і я І н ф о р м а т и к а І с т о р і я  У к р а ї н и С е р е д н ій

п о к а з н и к

В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П

ДПТНЗ
«Фастівський

ЦПТО»
20 57,9 18,7 3,4 1 2 ,6 4 9 3 1 ,5 6 ,9

ДНЗ «Катюжанське 
ВП У»

31 31 38 - 8 ,3 3 9 ,1 5 0 ,4 2 ,2

ДПТНЗ «Переяслав- 
Хмельницький 

ЦПТО»
8 33 59 - 4 68 28 - 4 ,4 3 5 ,4 6 0 0 ,2

ДНЗ «Згурівський 
професійний ліцей»

- 39 44 17 20 63 17 - 2 ,2 3 4 ,5 5 5 ,4 7 ,9

ДНЗ «Березанський 
професійний 

аграрний ліцей»
3 ,7 2 6 ,4 6 1 ,8 8 ,1

ДПТНЗ 
«Бородянський 

професійний 
аграрний ліцей»

- 49 51 - - 4 1 ,4 4 8 ,9 9 ,7

ДПТНЗ 
«Володарський 

професійний 
аграрний ліцей»

34,8 13 34,8 17,4 6 ,6 1 8 ,9 5 4 ,9 1 9 ,6

ДНЗ «Ржищівський 
професійний ліцей» 1 ,8 2 6 ,3 6 4 ,9 7

ДНЗ
«Сквирське ВП У»

21 75 4 - 5 ,6 2 9 ,8 6 1 ,1 3 ,5

КЗ КОР
«В асильківський 

професійний ліцей»
2 ,2 3 2 ,6 4 2 ,1 2 3 ,1

С е р е д н ій  п о к а з н и к 7 ,3 4 1 ,4 4 9 ,6 1 ,7 1 6 ,1 3 7 ,9 3 9 ,5 6 ,5 2 0 5 8 ,4 2 0 1 ,6



Рейтинг веб-сайтів ПТНЗ. Вступна кампанія -  2015

Катерина Горбунова,
методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у  Київській області

Моніторинг веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів 

здійснено станом на 15 липня 2015 року. Оскільки моніторингові дослідження 

проводились у період вступної кампанії, основну увагу було зосереджено саме 

на питанні висвітлення останньої на веб-сайтах навчальних закладів.

Перебіг вступної кампанії розглядався під кутом зору охоплення 

наступних питань: «Правила прийому на 2015/2016 навчальний рік»,

«Інформація та фото про професії» та «Новини про вступну кампанію 2015 

року».

Слід відмітити найкраще висвітлення зазначеної інформації на сайтах ДНЗ 

«Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та 

ресторанного сервісу» (30 балів), ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» (30 

балів), ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище» (29 балів) та ДНЗ 

«Сквирське вище професійне училище» (29 балів). На сайтах цих навчальних 

закладів відповідно до Типових умов прийому розміщно затверджені 

керівником правила прийому до навчального закладу у 2015 році; у повному 

об’ємі висвітлено інформацію та фото про професії, яким навчають у 

навчальному закладі; і головне -  є цікава інформація у рубриці «Новини» про 

перебіг вступної кампанії в даному навчальному закладі. Окрім зазначених, 

новини з цієї теми висвітлено лише на сайтах ДПТНЗ «Білоцерківське вище 

професійне училище будівництва та сервісу» та ДНЗ «Білоцерківське 

професійно-технічне училище імені П. Р. Поповича».

Досить суттєвим недоліком є відсутність на сайтах 6 навчальних закладів 

затверджених керівником правил прийому до навчального закладу у 2015 році. 

Фрагментарна інформація про перелік документів для абітурієнта, графік

63



роботи приймальної комісії, кількість місць державного замовлення тощо не є 

повноцінною заміною відсутніх правил прийому. Це стосується сайтів ДПТНЗ 

«Білоцерківський професійний ліцей», ДНЗ «Білоцерківське професійно- 

технічне училище імені П. Р. Поповича», ДПТНЗ «Броварський професійний 

ліцей», ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей», ДНЗ «Тетіївське 

професійно-технічне училище» та ДПТНЗ «Яготинський центр професійно- 

технічної освіти».

Незмінно найкращим залишається висвітлення інформації та фото про 

професії, які навчальний заклад пропонує абітурієнтові. Лише 5 навчальних 

закладів мають доопрацювати матеріали, які рекламують професії навчального 

закладу: ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей», ДНЗ

«Професійний ліцей м.Українки», ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне 

училище», ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти» та ДПТНЗ 

«Яготинський центр професійно-технічної освіти».

За загальними результатами моніторингових досліджень (оцінювання 

наповненості рубрик, визначених як основних за рейтинговою таблицею 

березня 2015 року), найвищі рейтингові показники станом на 

15 липня 2015 року мають сайти наступних навчальних закладів: ДПТНЗ 

«Богуславське вище професійне училище сфери послуг» -  І місце (239 балів); 

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

місце (224 бали), ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» -  ІІІ місце (214 балів).
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Моніторинг сайтів професійно-технічних навчальних закладів 
станом на 15 липня 2015 року
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- колектив училища 3 9 2 5 10 8 8 3 9 9 9 0 3 9 7 9 6 6 0 2 0 0
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Рекомендації до роботи методичного кабінету 

професійно-технічного навчального закладу Київської області

Марина Стасєєва,
заступник директора 

Навчально-методичного кабінету 
професійно-технічної освіти у  Київській області

1. Загальні положення

1.1. Методичний кабінет професійно-технічного навчального закладу 

Київської області є педагогічним центром організації навчально-виховної 

роботи з учнями, центром методичної допомоги педагогічним працівникам та 

опорною ланкою керівництва навчального закладу у роботі з останніми.

1.2. У своїй діяльності методичний кабінет керується законами України 

«Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію 

навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. 

№419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 р. за 

№711/12585, наказом Міністерства освіти і науки України від 01.03.2013 № 665 

«Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) 

педагогічних та науково-методичних працівників навчальних закладів».

1.3. Роботою методичного кабінету керує методист, який призначається 

наказом директора професійно-технічного навчального закладу з числа осіб, які 

мають вищу педагогічну освіту або іншу повну вищу освіту та психолого - 

педагогічну підготовку.

2. Основні завдання методичного кабінету

2.1. Створення інноваційного середовища, організація системи роботи, 

спрямованої на удосконалення професійної майстерності, психолого- 

педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їхньої кваліфікації, 

активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду.
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2.2. Виявлення перспективного педагогічного досвіду в педагогічному 

колективі навчального закладу, сприяння вивченню, узагальненню, 

впровадженню, розповсюдженню кращих доробків у галузі сучасної психолого - 

педагогічної науки та новітніх освітніх технологій у практику роботи інших 

педагогічних працівників навчального закладу.

2.3.Організація та проведення представницьких педагогічних заходів: 

практичних конференцій, виставок, творчих звітів, предметних олімпіад та 

конкурсів, предметних тижнів, конкурсів фахової майстерності, фестивалів, 

засідань методичних комісій тощо.

2.4. Інформування викладачів, майстрів виробничого навчання про 

нормативні документи в галузі професійно-технічної освіти, науково-методичні, 

навчальні та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги в їх 

використанні.

2.5. Вивчення потреб та надання практичної допомоги молодим 

спеціалістам, класним керівникам у підвищенні їх фахового рівня, 

удосконаленні педагогічної майстерності, у тому числі в періоди підготовки їх 

до атестації, курсової перепідготовки.

2.6. Сприяння участі педагогів професійно-технічного навчального закладу 

в науково-методичній та дослідно-експериментальній діяльності, залучення до 

конкурсів фахової майстерності.

2.7. Створення фондів нормативно-правових та інструктивно-методичних 

документів, наукової, науково-популярної, методичної, психолого-педагогічної, 

довідкової літератури, періодичних педагогічних видань, аудіо-, відеоматеріалів, 

електронних та наочних друкованих засобів навчання, а також зразків моделей 

планування, організації, проведення освітнього процесу та інших матеріалів з 

досвіду роботи викладачів.

2.8. Вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику 

досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації
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навчального процесу.

2.9. Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності 

педагогічних працівників і проблем розвитку закладу.

2.10.Формування інформаційного банку даних з питань змісту професійно - 

технічної освіти, організації навчально-виховного процесу, психолого- 

педагогічних досягнень, а також стосовно наповнення методичного кабінету.

3. Основні функції методичного кабінету 

Для викладачів

Методична функція:

1. Надання методичної допомоги в організації навчального процесу у 

вигляді комплектів документів:

а) чинні вимоги до змісту і структури основних робочих документів 

викладачів (робочі програми, плани занять тощо);

б) інформація про підготовку до проведення відкритих занять;

в) пропаганда нових методів і засобів навчання учнів;

г) вимоги щодо структури й оформлення дипломних робіт учнів;

д) інформація про види і форми діагностики навчальних досягнень учнів та 

критерії їх оцінювання;

е) створення банку інноваційних технологій викладання відповідних 

дисциплін.

2. Надання допомоги у розробці бази навчально-методичної літератури:

а) інформація про основні положення щодо структури та оформлення 

навчально-методичних видань викладачів;

б) методичні поради щодо удосконалення навчальної, методичної та звітної 

документації, яка використовується в навчальному процесі.

3. Забезпечення збору, зберігання та популяризації літератури з проблем

фахових навчальних дисциплін.
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Трансформаційна -  відбір і методичне опрацювання сучасних наукових 

досягнень у галузі освіти та трансформування їх у педагогічну практику 

навчального закладу.

Діагностична -  систематичний моніторинг навчального процесу, рівня 

навчальних досягнень учнів, а також професійного рівня педагогічних 

працівників.

Моделююча -  моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової 

кваліфікації педагогічних працівників.

Організаційно-координувальна -  координація діяльності методичних 

комісій навчального закладу.

Соціальна -  створення належного психологічного клімату, вивчення і 

розв’язання конфліктних ситуацій у педагогічному колективі.

Для учнів

Консультативна функція:

1. Надання зразків навчальної документації:

а) навчальні програми дисциплін;

б) методичні посібники та пакет документів з організації, проведення та 

складання звітних документів з виробничої практики учнів;

в) зразки електронних презентацій до дипломних та творчих робіт;

г) зразки планів-конспектів уроків, позакласних заходів.

2. Надання рекомендацій з організації праці та самоосвітньої діяльності 

(посібники, методичні розробки тощо).

3. Методичні рекомендації щодо написання випускних робіт.

4. Створення банку зразків документів, що пов’язані з професійною 

підготовкою учнів (нормативні правові документи, кращі творчі роботи 

випускників, проекти тощо).

Організаційна функція:

1. Організація консультацій досвідчених викладачів.
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2. Створення оптимальних організаційно-дидактичних умов у кабінеті для 

здійснення самоосвіти учнів.

4. Основні форми методичної роботи

Індивідуальні форми методичної роботи: наставництво, консультації, 

стажування, самоосвіта тощо.

Дані форми роботи відіграють важливу роль у методичному 

самовдосконаленні педагога, оскільки в них реалізуються індивідуальні 

програми підвищення кваліфікації педагогів з урахуванням їхньої компетенції, 

потреб та інтересів.

Групові форми методичної роботи включають в себе творчі та профільні 

групи, групи педагогічної майстерності, об'єднання викладачів за інтересами, 

методичні комісії викладачів певних дисциплін, практикуми тощо.

Творчі та профільні групи покликані поглиблено вивчати розв’язувану 

педагогічною наукою проблему і творчо впроваджувати її у практику. Це форма 

залучення педагогів у творчу діяльність із впровадження досягнень науки.

Завдання школи молодого педагога полягає в тому, щоб допомогти 

малодосвідченим педагогам вивчити досвід роботи майстрів педагогічної 

справи.

Практикум у системі науково-методичної роботи цінний тим, що за 

ефективної організації він активно сприяє впровадженню кращих зразків 

роботи, оволодінню новими засобами навчання. Перед практикумом ставиться 

наступне завдання: показати на практиці використання даних засобів навчання, 

навчити викладачів рекомендованих методів і прийомів.

Школа педагогічної майстерності об'єднує викладачів з високою творчою 

активністю. Ефективною формою роботи таких шкіл є аналіз проведеної 

колективної творчої справи, розв'язання педагогом ситуацій і задач. У процесі 

аналізу ситуації виявляються різні погляди, що допомагає уникнути шаблону в 

мисленні, спрощених підходів до складних педагогічних явищ.
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Масові форми роботи: цільові семінари, педагогічні читання; практичні 

конференції, методичні оперативні наради. Вони покликані сприяти виробленню 

єдиної педагогічної позиції і спільних підходів до важливих педагогічних 

проблем. Для них характерні наявність відносно постійного складу педагогів, 

відповідна плановість і періодичність у роботі.

Психолого-педагогічні семінари вимагають високої кваліфікації 

організаторів методичної роботи або прямих зв'язків із вченими-педагогами, 

викладачами педагогічних навчальних закладів, інститутів удосконалення 

викладачів.

Своєрідним підбиттям підсумків роботи колективу навчального закладу над 

методичною темою (проблемою), засобом визначення результатів його роботи 

можуть бути масові форми методичної роботи, такі як: практичні конференції 

та педагогічні читання.

5. Наповнення методичного кабінету

5.1. Наповнення методичного кабінету має відповідати таким вимогам:

• інформативність та змістовність;

• доступність;

• сучасність;

• естетичність;

• задоволення потреб педагогічних працівників у саморозвитку і 

професійному вдосконаленні.

5.2.Обладнання методичного кабінету повинно забезпечувати роботу 

викладачів та майстрів виробничого навчання різних дисциплін.

У ньому мають зосереджуватися наступні матеріали.

5.2.1. Нормативно-правове забезпечення: Конституція України, Закони 

України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», укази і 

розпорядження Президента України, урядові рішення з питань освіти, рішення 

колегій, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти
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і науки України.

5.2.2. Галузеві нормативно-правові та інструктивно-методичні 

документи, що регламентують діяльність навчального закладу: накази, 

розпорядження, листи, рекомендації, положення департаменту освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації, Навчально -методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Київській області, місцевих органів виконавчої 

влади та інші нормативно-правові акти.

5.2.3.Державні стандарти професійно-технічної освіти.

5.2.4.Графікроботи методичного кабінету.

5.2.5. Правила техніки безпеки.

5.2.6.Каталог інформаційних матеріалів методичного кабінету.

5.2.7.Плануюча та звітна документація:

• Річний план роботи методичного кабінету.

• План роботи методичного кабінету на поточний місяць.

• План роботи закладу.

• Графік проведення методичних заходів у навчальному закладі.

• Документація роботи методичних комісій (план роботи, протоколи 

засідань, доповіді, методичні розробки, зразки наочності тощо).

• Матеріали засідань методичної ради.

5.2.8.Методичне забезпечення:

• Методичні комплекси дисциплін (робоча навчальна програма; 

навчальний план; календарно-тематичний план занять; плани-конспекти уроків; 

питання до поточного та підсумкового контролю знань учнів, інструкції до 

лабораторно-практичних робіт; тематика контрольних робіт; список 

рекомендованої літератури, у тому числі тієї, що є першочерговою у 

використанні тощо).

• База даних про педагогічних працівників (кількісний та якісний склад, за 

віком, освітою, стажем роботи, кваліфікаційною категорією тощо).
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• Банк даних педагогічного досвіду, освітніх технологій, атестації 

педагогічних працівників (програма і план роботи атестаційної комісії, творчі 

звіти викладачів, атестаційна документація, дані попередньої атестації, графік 

проходження курсів підвищення кваліфікації).

• Портфоліо кожного викладача та майстра виробничого навчання.

• Методична інформація для викладачів щодо підготовки й проведення 

різних форм навчальних занять (лекції, практичні і лабораторні заняття, 

семінари тощо).

• Методичні вимоги щодо складання тестових завдань для учнів.

• Тематика та зразки курсових та дипломних робіт учнів.

• Зразки кращого оформлення звітних документів та дидактичних 

матеріалів виробничої практики учнів.

• Методичні матеріали з виховної роботи (матеріали заходів професійної 

направленості, предметних тижнів,олімпіад).

• Аудіо-, відеотека відкритих занять, навчально-виховних заходів.

• Матеріали про передовий педагогічний досвід викладачів, класних 

керівників, майстрів виробничого навчання, завідуючих кабінетами, 

лабораторіями.

• Виставки, опис досвіду викладачів-новаторів з нової технології та 

техніки.

• Методичні матеріали «На допомогу викладачу та майстру 

виробничого навчання», «Молодому педагогу».

• Матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій.

• Матеріали дослідницької роботи учнів.

• Матеріали роботи педагогічного колективу над єдиною методичною 

проблемою.

5.2.9.Науково-методична література:

• Добірка фахових періодичних видань (газети, журнали, часописи тощо).
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• Наукові та навчально-методичні посібники.

• Методичні розробки викладачів.

• Картотека літератури.

• Журнал видачі наукової та методичної літератури та вчасного 

повернення її учнями, викладачами з метою збереження фонду.

5.2.10. Технічні засоби розвитку і навчання (телевізор, комп’ютер, 

підключення його до мережі «Інтернет», проектор, мультимедійне забезпечення 

тощо).

6. Обов’язки методиста

Методист виконує наступні функції.

6.1. Організовує роботу методичного кабінету навчального закладу 

відповідно до завдань, визначених розділом 2 даних рекомендацій.

6.2.Організовує та координує роботу методичних комісій педагогічних 

працівників, надає їм консультативну та практичну допомогу за відповідними 

напрямами діяльності.

6.3. Організовує педагогічні читання, науково-практичні конференції, 

виставки тощо.

6.4. Організовує роботу творчих та профільних груп викладачів навчального 

закладу з метою аналізу перспективного педагогічного досвіду, розробки 

моделей планування та проведення освітнього процесу з різних видів діяльності, 

ліній розвитку, форм організації навчально-виховного процесу, методичних 

рекомендацій для учнів і викладачів.

6.5.Забезпечує організацію проведення оглядів кабінетів, лабораторій, 

узагальнює підсумки.

6.6.Спільно з заступником директора організовує роботу педагогічної та 

методичної ради, сприяє підготовці та проведенню засідань школи молодого 

педагога.
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6.7.Відповідає за методичну, дослідно-експериментальну роботу в 

навчальному закладі.

6.8.Відповідає за оснащення методичного кабінету навчального закладу, 

залучає до цієї роботи педагогічних працівників.

6.9.Надає допомогу педагогічним працівникам у розробленні авторських 

програм з навчальних предметів.

6.10.Бере участь у розробленні методичних матеріалів з питань підвищення 

кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників за відповідними 

напрямами їх діяльності.

6.11.Здійснює підготовку матеріалів на засідання педагогічних рад.

6.12.Здійснює і забезпечує зв'язок з інститутами післядипломної освіти, 

іншими педагогічними установами, фондами тощо.

6.13.Вивчає, узагальнює розповсюджує кращий передовий педагогічний 

досвід.

6.14.Узагальнює і поширює інформацію щодо інноваційних технологій 

навчання в галузі освіти.

6.15.Аналізує результативність і ефективність професійної діяльності 

педагогів.

6.16.Постійно вдосконалює і підвищує власний рівень педагогічної 

майстерності, науково-теоретичної, методичної підготовки.
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Два погляди на одне явище: погляд перший

Ліана Маковкіна,
методист ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей»

З давніх-давен український народ піклувався про розвиток культури своєї 

держави, про матеріальний та економічний стан; відкривалися школи, 

будувалися міста, розвивалась освіта. Мудреці вчили людей грамоти, силачі 

розвивали в юнаків спритність, мужність, вміння перемагати своїх ворогів. 

Жінки виховували дітей, займались домашнім господарством, філософи і поети 

оспівували Україну у віршах та піснях.

Але разом з цим виникла потреба дбати не тільки про освіту, культуру, 

економіку, а й про охорону кордонів своєї країни. Захищали матінку-Україну 

найсильніші і найхоробріші захисники нашої держави -  українське козацтво. 

Оборона країни -  це обов’язок і справа найсильніших.

А найсильніші, най... най... най... виявляються тільки у змагання різних 

видів.

Спливали роки, змінювалися смаки і уподобання, змінилась і форма 

проведення різних змагань. Та найулюбленішим видом змагань серед різних 

команд, учасників, колективів залишається КВК.

Коли за ініціативи Навчально-методичного кабінету професійно-технічної 

освіти у Київській області червень 2015 року було оголошено місячником 

проведення творчих звітів педагогічних колективів професійно-технічних 

навчальних закладів, методист ліцею Ліана Маковкіна на виробничій нараді 

звернулась до педагогічних працівників ліцею з пропозицією вибрати форму 

проведення такого заходу. Ідеї виникли різні: це і конкурс художньої 

самодіяльності, і екскурсії, і різноманітні турніри. Та найбільший інтерес у 

педагогів викликала ідея -  провести змагання між двома закладами у формі 

КВК.
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Звичайно, підкинути ідею -  не найважче завдання, головне -  втілити цю 

ідею в життя.

Отож, розпочалась напружена підготовка до цього заходу. Завдання 

виявилось не з легких. Подібних заходів у професійно -технічних навчальних 

закладах не проводилось, запозичити досвід немає в кого.

Можливо, цей фактор додав як хвилювання, так і наснаги, бажання зіграти 

найкраще, дотепніше, артистичніше. Часу, як завжди, залишалося небагато. 

Тому учасники КВК використовували кожен день з максимальною віддачею.

Спочатку треба було визначитися з кількістю учасників, адже на перше 

зібрання було запрошено 13 осіб. Але в результаті природного відбору 

залишилось всього 7 учасників, які дійсно взялись за справу дуже серйозно. 

Вони і склали команду Володарського професійного аграрного ліцею. Це 

капітан команди, директор ліцею -  Блоцький В. І., методист -  Маковкіна Л. Л.; 

викладач української мови та літератури -  Григоренко Т. М.; викладач 

фізичного виховання -  Жогла В. Т.; викладач економіки -  Рижова Т. В.; майстер 

виробничого навчання -  Теодорович Т. В.; соціальний педагог Савенок І. В.

На перший погляд, ці люди різні за віком, за фахом. Але це тільки на 

перший погляд. Насправді вони діяли спільно, активно, враховуючи думку 

кожного. Не все зразу вдавалося: були і розчарування, і деякі образи, і бажання 

все покинути, і зневіра, і невпевненість у своїх силах. Але спільними зусиллями 

справа зрушила з місця. Кожен учасник намагався довести, що команда нашого 

ліцею не гірша за інших, що від того, як він виступить, залежатиме не тільки 

репутація самого учасника, але і репутація навчального закладу.

Під час репетицій учасники КВК обох начальних закладів постійно 

спілкувались між собою, цікавились, як іде підготовка до виступу.

Спілкування, звичайно, проходило в телефонному режимі. І тільки на сцені, 

12 червня, учасники змогли познайомитись особисто. Можливо, після
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знайомства кожен зрозумів, що всі ми -  люди, педагоги, які щиро вболівають за 

свою справу.

Нарешті 12 червня. В залі Володарського аграрного ліцею гамірно, весело, 

збуджено. На сцені команди двох навчальних закладів: Володарського 

професійного аграрного ліцею (команда «КВІН») та Білоцерківського 

професійного ліцею (команда «РАХАТ-ЛУКУМ»).

Учасники змагаються в дотепності, майстерності, артистичності. Тематика 

гри досить змістовна, висвітлює свята та будні ліцею в усьому їхньому 

розмаїтті; переносить глядачів у теперішнє і майбутнє ліцею, дає змогу відчути 

себе і учнями, і викладачами, і майстрами. Навіть, як на справжньому 

телебаченні, була реклама закладу.

Можливо, після цієї реклами багатьом учням захотілося навчатися в цих 

закладах, а молодим педагогам -  працювати в них.

Учасники команд гідно представляли свої навчальні заклади, дарували 

своїм уболівальникам безліч позитивних емоцій, гарних та дотепних. Яскраві 

плакатні надписи, бурхливі оплески, галасливі речівки та свист -  все це 

дарували вболівальники своїм улюбленим командам, все це було задля 

перемоги.

Оцінювали виступ досвідчені майстри своєї справи: заступник директора 

Навчально-методичного кабінету професійно -технічної освіти у Київській 

області Марина Стасєєва, методист навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Київській області Людмила Уманська, методист 

ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне училище» Теодор Сопець.

Оцінювання журі додавало сил і завзяття учасниками КВК. Команди 

отримали однакову кількість балів. Тож перемогла дружба. І хоч цей вислів 

звучав з різних сцен, у різних містах і державах, але від цього він не став менш 

прекрасним. Адже завдяки миру і дружбі буде стояти світ.
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Зробіть, як ми, зробіть краще нас: погляд другий

Ірина Сінкевич,
в. о. заступника директора 

з начально-виробничої роботи 
ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»

Життя -  театр, а люди в ньому -  актори. Так дуже влучно сказав великий 

Шекспір. Життя людини -  це творчість, бо ж постійно доводиться грати якусь 

роль. Роль сина чи доньки, дружини чи чоловіка. В одному випадку -  

підлеглого, в іншому -  начальника. Бувають ролі більш удалі або менш удалі -  

усе залежить від міри таланту. Найбільш талановитими людьми на землі є 

викладачі, і не за професією, а за покликанням.

Для них творчість -  акт свободи, і слід лише проявити гнучкість при виборі 

оптимального рішення в нестандартних ситуаціях, навіть якщо вони обмежені 

певними рамками -  навчальними планами та програмами, домашніми справами 

тощо. Адже учитель є творцем у будь-якій ситуації, у найнесприятливіших для 

творення умовах. Це його покликання, обов’язок. Це творчий початок всього.

Педагогічна творчість. У чому її суть? Здається, ця тема для будь -якого 

педагогічного колективу не нова, але час вимагає повертатися до неї знову і 

знову. Бо нове українське суспільство спонукає до пошуку нових способів 

розв’язання актуальних проблем через розкриття резервів творчого потенціалу 

особистості вчителя. До теперішнього часу виправдовує себе стара істина: 

«Творчий учитель -  творчий колектив». А з чого починається творчий 

колектив? Перш за все -  зі співпраці: вільної, творчої, актуальної, цікавої, 

спільної!

Колектив ДПНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» -  колектив 

обдарованих, творчих, креативних, сучасних педагогів. При підготовці 

методичного місячника в ліцеї виникла ідея провести нестандартний веселий 

методичний захід.
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Є така східна мудрість: «Господи, дай сили, щоб справитися з тим, що я 

можу зробити; дай мені мужності, щоб змиритися з тим, чого я не можу 

зробити. І  дай мені мудрості, щоб відрізнити одне від іншого». То, може, нам 

іноді просто мудрості не вистачає?

Педагогам нашого колективу вистачило мудрості і натхнення підтримати 

ідею виконуючої обов’язки заступника директора з НВР проведення 

методичного КВК «Подорож у місто Педагогів» з командою педагогів 

Володарського професійного аграрного ліцею. Швидко вхопившись за ідею 

проведення методичного заходу, два педагогічні колективи дружно взялись за 

підготовку методичного КВК.

У процесі підготовки виникало багато суперечностей, адже кожен педагог 

вважав свої ідеї креативними. Вправно, іноді навіть з найбезглуздішими ідеями 

справились викладач української мови та літератури ДПТНЗ «Білоцерківський 

професійний ліцей», надзвичайно творчий педагог, Бауман Тетяна Іванівна та 

методист ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей» Маковкіна Ліана 

Леонідівна. На захист ідеї проведення КВК відразу відгукнулись директори 

обох навчальних закладів: Шпак Сергій Миколайович та Блоцький Володимир 

Іванович. Вони не просто відгукнулися, а запропонували саме себе в ролі 

капітанів команд навчальних закладів.

Ось пройшов КВК, спорожніла сцена, залишись гумор і гамір у минулому, 

але хороший настрій на ефективну і продуктивну роботу налаштує колег на 

наступний навчальний рік.

Закінчуйте кожен день і забувайте про нього. Усе, що могли, ви зробили. 

Без сумніву, деякі грубі помилки і безглуздості були, але забудьте їх 

якнайскоріше. Завтра -  новий день; почніть його добре і спокійно, з піднятим 

духом, який не буде обтяжений нісенітницею. З такими словами геніального 

Ральфа Уолдо Еменсона і новими ідеями колектив ДПТНЗ «Білоцерківський 

професійний ліцей» розпочне новий навчальний рік.
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Методичний КВК «Подорож у місто Педагогів»

Тип заходу: конкурс веселих і кмітливих.

Обладнання: проектор, ноутбук.

Хід заходу

І . Вступна частина.

Під звуки мелодії позивних КВК розпочинається змагання.

За кулісами звучить Казка про князя Володимира Володарського та хана 

Східного ханства Сергія Білоцерківського (на зразок твору О.Пушкіна «Казка 

про царя Салтана»).

Прекрасна і славна наша Київщина. Прекрасна квітучими садами, пишними 

луками, повноводними ріками. Славна працьовитими людьми, які в мирі і 

злагоді живуть зі своїми сусідами.

По цій квітучій землі несе свої води швидкоплинна. Рось. Ділить Київщину 

на лівий берег та правий. На правому березі розташувалось князівство 

Володимира Володарського, на лівому -  ханство Сергія Білоцерківського.

З давніх-давен ці народи жили в мирі, шанували традиції матінки-України, 

виховували молоде покоління, вчили його хліборобському ремеслу.

Та нічого в цьому світі не буває постійного. Чи то в Росі змінилася вода, чи 

то зірки змінили своє розташування, чи то розпочався методичний місячник? 

Але надумав Володимир Володарський викликати на герць Сергія 

Білоцерківського з його славними ратниками. І прийняв хан Сергій 

Білоцерківський виклик. І сказав: «Іду на Ви».

Зійдуться сьогодні в чесному двобої найкращі представники обох володінь. 

Зійдуться для того, щоб показати свою вправність, майстерність, дотепність, 

гострий розум.

Хай переможуть найсильніші!

Лунають акорди музики «Ми начинаем КВН»

Ведучий 1: Доброго дня, дорогі друзі!
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Ведучий 2: Найтепліші, найщиріші вітання педагогам -  людям із палким 

серцем, ласкавою усмішкою, мудрим та щирим!

Ведучий 1: Кожна людина неповторна. Це істина. І ми, педагоги, це знаємо 

напевно. Тому педагогіка є найбільш складною і суперечливою формою 

людської діяльності. Неможливо педагога навчити педагогіки. Педагогіці 

необхідно вчитися все життя. Недарма говорять: «Учитель живе доти, доки він 

учиться; перестає бути вчителем той, хто перестає бути учнем».

Ведучий 2: Отож, сьогодні ми не мудрували і, продовжуючи навчатися 

педагогіки, пропонуємо вам спробувати себе у ролі учнів. А що люблять наші 

учні?

Ведучий 1: Та зрозуміло що: відпочивати, веселитися і жартувати.

Ведучий 2: Ну що ж, не будемо і ми від них відставати та ще спробуємо в ігри 

пограти.

Ведучий 1: Але ж у залі лише дорослі!

Ведучий 2: Не хвилюйтеся. Наша гра саме для них: КВК МПД КПК.

Ведучий 1: Ви мене лякаєте. Що це за гра така?

Ведучий 2: Це клуб веселих і кмітливих, молодих педагогів і досвідчених 

кращих педагогічних кадрів. Продовжуючи тему методичного місячника, 

протягом якого говорили про сучасні уроки, ми сьогодні зустрінемося зі 

справжніми сучасними викладачами і майстрами профтехосвіти. І зважаючи на 

те, що сучасній профтехосвіті потрібен педагог, який має риси молодості, 

помножені на досвід і мудрість, запрошуємо до гри дві команди.

Представлення команд

Ведучий 1: Команду педагогів у складі розумних, інтелігентних, вишуканих, 

комунікабельних викладачів і майстрів виробничого навчання ДПТНЗ 

«Володарський професійний аграрний ліцей»: Володимир -  директор, Ліана -  

методист, Інна -  соціальний педагог, Тетяна -  викладач економіки, Тамара -  

викладач української мови і літератури, Тетяна -  майстер виробничого
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навчання, Василь -  керівник фізичного виховання. Зустрічайте їх 

аплодисментами!

Ведучий 2 : На сцену запрошуємо команду досвідчених, мудрих, ерудованих, 

витончених педагогів Білоцерківського професійного ліцею, представниць 

кращої половини людства. Вітаймо учасників:

• безкомпромісна та тендітна, з чарівною посмішкою та залізним 

характером, справжня красуня -  заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Сінкевич І.О.;

• завжди юна та непосидюча, красива і гамірлива -  заступник директора з 

виховної роботи Павленко В.В.,

• тиха та доброзичлива, спокійна та по-домашньому затишна -  викладач 

англійської мови вищої категорії Коваленко Л.В.,

• стильна та харизматична, талановита та ерудована -  викладач англійської 

мови вищої категорії Цвірова Т.В.,

• чарівна та неповторна, завжди усміхнена та привітна -  викладач 

математики вищої категорії Балан С.В.,

• впевнена в собі, пунктуальна, скрупульозна, із залізною витримкою, іноді 

трішки замріяна -  методист Дубенська Н.А.,

• капітан команди -  всевидящий, всезнаючий, всюдисущий та невтомний 

директор ліцею Шпак С.М.

Команди вишикувались на сцені.

Ведучий 1: Команди представляють як молоді, так і досвідчені педагоги.

Досвід і молодість -  це вам не жарт.

Досвід плюс молодість -  це результат.

«Подорож у місто Педагогів». Під таким девізом і проходитиме наша 

сьогоднішня гра.

Ведучий 2: А яким буде результат гри, про це судити вам, наші дорогі глядачі, 

та вельмишановному журі, яке ми раді представити.
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Ведучий 1: Сьогоднішню зустріч оцінюватиме дуже компетентне журі у 

складі...

Ведучий 1 представляє членів журі.

Після представлення журі команди йдуть зі сцени.

ІІ. Конкурс «Привітання команд»

Ведучий 2: Перший конкурс «Знайомтеся -  це ми» (Привітання команд). Виступ 

оцінюється п’ятьма балами.

Ведучий 1: Першою на сцену запрошується команда ДПТНЗ «Володарський 

професійний аграрний ліцей». Зустрічайте команду «КВІН».

Виходить команда «КВІН». Звучить пісня на мотив пісні «Водограй».

1 учасник: Ви чули, їдальну нашу мають закрити?

Разом: Що будемо робити?

Звучить музика на мотив «Зх, полним полна моя коробочка...». Виконується 

пісня:

Ех, повним повна моя коробочка,

Ми є ситі від борща.

Кухня є, і тішиться утробочка 

Безкоштовно, без гроша.

2 учасник: А якщо все-таки закриють?

Звучить та ж музика: на мотив «Зх, полним полна моя коробочка...» 

Виконується пісня:

Ех пустим пуста наша коробочка,

Всі голодні і в кущах.

Присмокталася наша утробочка -  

З’ ЇЛИ Б МАЙСЬКОГО ХРУЩ А.

1 учасник: А щоб цього не сталося, усім нам треба

Звучить пісня на мотив пісні «Водограй». Виконують усі разом:

Про аграрний наш ліцей
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Дбать будем, дбать.

Базу щоденно нам всім будувать.

А як не зм ож ем о.

2 учасник: Ніяких не зможемо!

Разом: Все зможемо, все зуміємо!!!

Вклонилися і вибігли.

Ведучий 2: На сцену виходить команда педагогів Білоцерківського

професійного ліцею.

1 учасник: Сьогодні у залі справжнісінький бум -

На сцені команда «РАХАТ-ЛУКУМ».

Всі красуні на підбір -  відвести не можна зір:

Біле личко -  цвіт ромашки.

Чорні брови -  крила пташки.

Вуста полум’ям палають,

Очі з розуму збивають.

Стан стрункий, як тополина.

Палкий погляд, мов калина.

А коса -  мов темна нічка,

Зваблює чарівне личко.

2 учасник: Святковий наш зал

Від облич засіяв.

В змаганнях він нині ареною став.

Вогні Ка-Ве-Ка,

Наче зорі, горять.

Команди на старті готові стоять.

3 учасник: Повага Вам, судді,

Привіт Вам, журі!

Та тільки суворо
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Ви нас не журіть.

І смійтеся з того,

Що викличе сміх.

Сміятися голосно 

Й суддям не гріх.

4 учасник: Журі, передаємо терези для зважування наших сил;

Рахівницю для підрахунку балів;

Лупу, щоб краще побачити наші позитивні сторони;

А також окуляри, щоб пильнувати.

5 учасник: Противник сьогодні

Серйозний у нас.

О, супротивнику,

Вітаємо Вас!

Хай гумор на хвилях 

Злітає дзвінких,

І сміх щиросердний 

Єднає усіх.

6 учасник: Болільникам вірним

Великий привіт!

Сміливо за нами 

В незнаного світ.

Ми хочемо дуже 

Сподобатись Вам,

І вирим, що ви 

Допоможете нам.

Ведучий 1: Просимо журі оцінити перший конкурс.

ІІІ. Конкурс «Асоціативна літерна характеристика»
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Ведучий 2: Ми почули назви ваших команд і в нас виникли певні асоціації. А 

які асоціації виникають у вас самих, тобто з чим асоціюється у вас назва вашої 

команди? Другий конкурс і має таку назву -  «Асоціативна літерна 

характеристика». Команди запрошуються на сцену.

Ведучий 1: Завдання: розшифрувати назву команди, дібравши до кожної літери 

епітет, що найвлучніше характеризує вашу команду.

Ведучий 2. «Асоціативна літерна характеристика» Білоцерківського 

професійного ліцею.

На сцену виходить команда, вдягнена у  східні костюми, з літерами 

РАХАТ-ЛУКУМ

Восточньїе сладости негой пленили -  

Грильяж, казинаки, халва!

Названья томительньї, неповторимьі -  

Хасьіда, щербет, пахлава!

Вкуснейшее лакомство дарит блаженство 

И я закриваю глаза!

И мудрость Востока вкушаю неспешно,

И в патоке тают слова!

Р -  розумні, рішучі, радісні;

А -  азартні, активні, актуальні;

Х  -  харизматичні, хороші;

А -  амбітні; якщо потрібно, агресивні;

Т -  талановиті, толерантні, толкові, товариські;

Л -  ліцей -  це люди: люб’язні, ласкаві, іноді легковажні і трішечки ледачі;

У  -  унікальні, усміхнені, уперті;

К -  красиві, кокетливі, креативні, комунікабельні;

У  -  уперті учні, яких учать універсальні учителі;

М -  це ми -  молоді, модні, мудрі, милі, мужні.

90



КОМАНДА «РАХАТ-ЛУКУМ»

Ведучий 1 : «Асоціативна літерна характеристика» Володарського професійного 

аграрного ліцею.

На сцені -  команда «КВІН».

Капітан команди: Команда !

Всі разом: КВІН:

К -  кмітливі;

В  -  винахідливі;

І -  інтелектуальні;

Н -  непереможні.

Символ нашої команди -  восьмикутна зірка. Це символ сонця, світла в 

майбутньому.

Гори, зірко, не згасай,

Наш ліцей прославляй.

Ведучий 2: Ми побачили виступи команд. Поки журі радиться, візьмемо 

інтерв’ю у глядачів:

• З чим у Вас асоціюється сучасний урок?

• Які асоціації виникають, коли говоримо про сучасного учня?

• Які асоціації виникають, коли говоримо про сучасного педагога?

Ведучий 1: Шановні члени журі! Ви почули версію асоціацій від кожної 

команди. А з яким балом асоціюється у вас їхня відповідь, ми зараз побачимо. 

Просимо оцінити.

Ведучий 2: А зараз подарунок від східного повелителя.

Музична пауза. На сцені -  східний танок.

IV. Конкурс «Розминка»

Ведучий 1: Наступний конкурс -  «Розминка». Команди -  на сцену.
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Ведучий 2: Як і на кожному уроці, після коротенької вступної частини слід 

підготуватися до основної, актуалізувати свої знання. І тому на цьому етапі на 

вас, шановні гравці, чекає «Розминка».

Ведучий 1: Але якщо спортсмени виконують розминку для м’язів, то ви -  для 

розуму. Оскільки ж ми залишаємося педагогами завжди і всюди, обійти 

педагогічну тематику не змогли і сьогодні. Крім того, і про улюблені вами 

методи не забули. Отже, виконуючи розминку, згадаємо метод незакінченого 

речення. А якщо воно незакінчене, то його, звичайно, потрібно закінчити. 

Ведучий 2: Правила розминки такі: почергово на екрані з’являтимуться фрази, 

які потрібно влучно, тобто з гумором, продовжити. На обдумування -  30 секунд. 

Кожна з команд має право висловитися. Отож, якщо команди готові, то 

розпочинаємо.

Зявляються фрази:

Перевірка в ліцеї -  це армагедон, або переполох у мурашнику (РАХАТ- 

ЛУКУМ); це павуки вон, це власний шмон на рівні ООН (КВІН);

Урок для викладача і майстра -  це зайшов в Інтернет, сперся на Ооодіе, не 

зміг вийти (КВІН); це караоке на майдані (РАХАТ-ЛУКУМ);

Оцінка для учня -  це як цукерка для цуцика (РАХАТ-ЛУКУМ); це вага знань та 

мізків, разом взятих, під час відповіді в грамах (КВІН);

Директор у ліцеї -  це як вівчар на полонині: і щоб ситі були, і не повтікали 

(КВІН); це щука в річці, щоб карась не дрімав (РАХАТ-ЛУКУМ);

Перерва для учня -  це ковток свіжого повітря цигарки (РАХАТ-ЛУКУМ); це 

шанс зникнути непомітним (КВІН);

Перерва для викладача чи майстра -  це дивлюсь на годинник та думку гадаю: 

чому я не Бетман, чому не літаю (КВІН); це солодка мить свободи (РАХАТ- 

ЛУКУМ);

На урок я поспішала... і маршрутку перегнала (РАХАТ-ЛУКУМ);

-  пам’ять в мізках вітер стер:
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з понеділка вибиралась, 

а добралася в четвер (КВІН);

Вчора в гуртожитку чергувала... в полтергейст повірила (РАХАТ-ЛУКУМ);

Все як треба, за режимом йшло,

Аж допоки не згадала,

Як воно колись було:

Як сама колись навчалась (КВІН);

Нарада при директорові -  це порція кетчупу до шашлику, яка під кінець 

плавно переходить у блідий киселик (КВІН); це Клуб веселих та винахідливих 

(РАХАТ-ЛУКУМ);

Поурочний конспект майстра в/н -  це мої роки -  моє багатство (РАХАТ- 

ЛУКУМ); це подорож у незвідане (КВІН).

Команди виходять на сцену і залишаються до наступного конкурсу.

Ведучий 1: Шановне журі, просимо оцінити конкурс «Розминка».

V. Конкурс-бриз «Три хвилини у майбутньому»

Ведучий 2: Творчість -  невід'ємна риса будь-якого учасника Клубу веселих і 

кмітливих. Наступне змагання -  це конкурс-бриз. То ж уявімо освіту через N 

кількість років. Кожна команда представить своє бачення освіти майбутнього за 

3 хвилини.

Ведучий 1: То ж першою запрошується команда «КВІН» Володарського 

професійного аграрного ліцею.

На сцені -  вивіска «Міжнародний Володарський аграрний ліцей», звучить 

мелодія з кінофільма про Шурика «Екзамен». Праворуч -  стоянка, машини. У 

центрі сцени -  стіл, на столі вивіска «Приймальна комісія». Чути звуки 

машини. Заїжджає професорка на машині. На передньому плані вишикувалася 

черга іноземців, бажаючих вступити до навчального закладу: індус, іспанець, 

негр (хвилювання вступників). Радісно виходить китайка, яка вступила до 

ліцею.
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Індус читає правила вступу до ліцею: Абітурієнт, індус українсько- 

японського походження.

-  Хочу електрика!

-  Я прієхал із Непал, хочу поступать в Володарський ПАЛ.

Професор: Що вмієте, що знаєте?

Індус: Якщо із столба летіти, то вниз головой; треніровка -  поза «Стойка» 

(робить стійку на голові)).

Професорка дає вступну картку. Виходить на сцену іспанець.

Іспанець: Ох, діас!

-  Ох, моє карузо!

Професорка дає вступну картку 

Іспанець: К’єро мучо!

-  К’єро мучіссімо!

Виходить китайка.

Китайка: Паступиля!

Виходить чорношкірий (бурмотить по-французьки).

Виходить українка.

Українка: А я просто українка, україночка.

Професорка радо дає вступну картку.

Музична пауза. Підсумки журі.

Ведучий 2: Своє бачення майбутнього представляє команда «РАХАТ ЛУКУМ» 

Білоцерківського професійного ліцею.

Команда на сцені.

1 учасник: З давніх-давен, коли не було ні реактивних літаків, ні підводних 

човнів, люди мріяли про те, щоб вода сама додому приходила, а горщик без 

вогню кашу варив. Минали віки, тисячоліття..і найсміливіші мрії стали 

дійсністю. І сьогодні нікого не здивуєш літаючим кораблем чи перенесенням 

звуку, чи зображенням на відстані. Казки стали реальністю, а чудеса -
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буденністю. Але люди не перестали мріяти. Ми, освітяни, -  найбільші 

мрійники.

Відеоролик супроводжує розповідь, а інколи заміняє її повністю.

Майбутнє очима педагогів 

В той час, коли ми відвідуємо салони краси чи шопінгуємо, за нас 

працюють прості, звичайні роботи. Мріємо про чемних, вихованих учнів, які 

понад усе хочуть відповідати на уроках.

Майбутнє очима майстрів виробничого навчання 

Майстерні будуть обладнанні захмарними технологіями. На території 

майстерень поставили шатро психологічного розвантаження, де можна пограти 

в нарди, доміно, розслабитися в джакузі, випити піалу міцного зеленого чаю з 

ніжних рук одалісок. Пересуватися по території навчального закладу будемо на 

аеромобілях.

Майбутнє очима учнів

На уроках та заняттях можна все!!!

Майбутнє очима МОН

(Команди виходять на сцену і залишаються до наступного конкурсу)

Ведучий 1: Шановне журі, просимо оцінити конкурс-бриз «Три хвилини у 

майбутньому».

VI. Конкурс «Реклама навчального закладу»

Ведучий 1: Сучасний світ не може існувати без реклами, реклама просто 

заполонила наше життя; здається, вона нас супроводжує всюди. Отже, і на 

нашому святі теж повинна бути рекламна пауза.

Ведучий 2: Наступний етап КВК -  реклама навчального закладу. Ви повинні 

прорекламувати ваш ліцей так, щоб кожній дитині захотілося в ньому 

навчатись, а кожному викладачу чи майстру -  попрацювати.

Ведучий 1: Першою запрошується команда «РАХАТ-ЛУКУМ»

Білоцерківського професійного ліцею.
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Відеоролик «Вовка в тридев'ятому царстві»

Виступ Майстринь.

Майстрині: У  житті, щоб успіх мати,

Слід професію обрати.

Їх багато так сьогодні -  

І престижні, й супермодні.

Майстриня 1: Але я поведу знову про електрику розмову.

Для людей вже стало звичним 

Дружба з струмом електричним,

Він і рухає, і гріє, і усе робити вміє.

Я  навчу тебе професії електромонтажника. Що і як прокласти, куди і що 

вставити, щоб працювало, світилося, крутилося, не ламалося.

Майстриня 2: Я  -  майстриня-діагностування. Є професія сучасна, без якої 

залізним коням просто не вижити в цьому світі. Я  навчу діагностувати та 

лікувати хворі машини, знаходити проблемні місця в автомобілі, замінювати 

свічки, мастити маточини коліс. Щоб залізні коні неслися, обганяли, везли з 

комфортом.

Щоб машини гарно працювали,

І проблем із ними водії не мали,

Є потрібні люди на землі -  

Наші вмілі автослюсарі.

Майстриня 3: Я  -  майстриня-чудотворниця.

В моїх руках співає дерево і оживає казка.

Це дивовижний витвір маестро-різьбяра.

Як він чарує зір!

Поглянеш інколи й здається -  ось та мить,

Коли у серці наче музика бринить 

Й благає: бережіть, творіть красу!
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Я  й тебе навчу робити з дерева та берести шедеври.

Майстрині: Не в десятім государстві,

Не в заморському десь царстві,

А щодня отут у нас 

Сміховинок кожен час.

А іще ми не скучаєм 

І в ліцеї виступаєм.

Ми співаєм і танцюєм,

Дуже весело живем.

Ведучий 2: Рекламу свого навчального закладу представить команда

Володарського професійного аграрного ліцею «КВІН».

На сцені -  вивіска «Ринок». Звучать звуки базару.

Учасники базару (по черзі): Часник! Семечки, семечки!

-  Пиріжки, зе л е н ь !.

-  Кофе, капучино, лєзвіє!

-  Гриби!

-  Греби отсюда! Дранки, баби, дранки! Дьогтю, баби, дьогтю!

Виходить 2 Учасник з повітряними кульками, вивіскою «ДПТНЗ «Володарський 

ПАЛ», буклетами, путівками, з ним -«кравчучка» з клунком.

2 Учасник: Володарський аграрний ліцей!

-  Безкоштовні путівки за кордон! Зарплата у доларах для викладачів та 

майстрів тільки Володарського аграрного ліцею!

-  Для учнів «на халяву» «Вай-фай»! Пиріжки, пончики, пахлава -  все «на 

халяву» і це тільки у нас, у Володарському аграрному ліцеї! «На халяву!»

Всі на ринку кидаються до 2 Учасника щось узяти «на халяву», але той нікому 

нічого не дає, б'є по руках.

2 Учасник: Це тільки для майстрів, викладачів та учнів ліцею!

У  вас один-єдиний шанс мати це все, вступивши до нас.
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Учасники базару (по черзі): Ну то що, гайда у Володарський аграрний ліцей? 

Гайда!

Всі підходять до представника ліцею, він видає путівки.

Всі до нас, всі до нас!

Виходять зі сцени.

Ведучий 1: Слово надається журі.

VII. Конкурс художників

Ведучий 1: У  тому, що наші конкурсанти вміють розповіді складати, ми 

переконались у попередніх конкурсах. Але чи вміють вони малювати? 

Наступний конкурс -  для справжніх художників. Але, звичайно, без методики 

тут теж не обійдеться. Отож, потрібно зобразити графічно інтерактивний метод 

навчання, а команда суперників має відгадати, який саме метод зображено. При 

цьому журі треба врахувати, наскільки вдало одна команда зобразила метод і чи 

інша команда відгадала його назву. Тобто за одне і те ж завдання бали можуть 

отримати обидві команди.

Ведучий 2: Ви дістанете картки, прочитаєте назву методу, намалюєте малюнок, 

а потім продемонструєте його команді-супернику. Кожна команда отримає по 

чотири картки.

Учасники команд витягують картки з написом назви методу: «Ажурна пилка», 

«Мозковий штурм», «Дебати», «Снігова куля», «Акваріум», «Займи позицію», 

«Незакінчене речення», «Дерево рішень».

Демонстрація малюнків.

Ведучий 1: Слово надається журі для оцінки конкурсу художників.

VIII. Конкурс капітанів.

Ведучий 1: Ми знаємо, що капітан -  це сильна, смілива, вольова людина. Він 

має гострий розум та швидку думку. Капітан повинен знаходити вихід із будь - 

яких ситуацій та знати відповіді на будь-які запитання. Тому саме капітан може
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допомогти команді прийти на фініш переможцем. Отож, запрошуємо капітанів 

на сцену.

Представлення капітанів.

Ведучий 2: У  народі кажуть: який господар, такий і дім.

Капітан команди «КВІН» -  Володимир Іванович Блоцький.

Ведучий 1: Капітан команди «РАХАТ-ЛУКУМ» -  Сергій Миколайович Шпак.

Виконують вправу «Кольорове намисто»

Ведучий 2: На столі лежать картки, на яких написані терміни, пов’язані з 

сучасними освітніми технологіями. Та не лише вони. Ще є нитка для 

нанизування намистин. Вам необхідно вибрати картки з термінами, які належать 

до сучасних освітніх технологій, нанизати їх на нитку та мотивувати свій вибір. 

За кожну правильно обрану картку Ви отримуєте 1 бал. Розпочали.

Звучить мелодія. Капітани нанизують «намисто».

Карусель 

Акваріум 

Коло ідей

Шість капелюхів мислення 

Ажурна пилка 

Мозковий штурм 

Кола Вена 

Дерево рішень 

Мікрофон

Незакінчене речення 

Аналіз ситуації 

Хмарні технології 

Займи позицію 

Дебати

Інтерактивні технології

Чортове колесо 

Золота рибка 

Коло дітей 

Капелюх-невидимка 

Бензопилка «Дружба» 

Штурм фортеці 

Екскурсія по Вені 

Грошове дерево 

Гучномовець 

Складносурядне речення 

Результати аналізів 

Дощ

Займи грошей 

Бій без правил 

Інтернет-магазин

99



Криголам

Рольова гра 

Кейс-метод 

Веб-квест

Азартна гра 

Кейс грошей 

Подорож до Італії 

Лісоруб

Директори зачитують нанизане намисто та передають його журі.

Ведучий 2: Слово надається журі.

IX. Музичне домашнє завдання «Будні ліцею».

Ведучий 1: Жодне свято не обходиться без музики. І наше -  не виняток. Зараз 

команди представлять музичне домашнє завдання «Будні ліцею».

Презентація домашнього завдання, оцінювання.

X. Підведення підсумків.

Ведучий 2: Кожна людина -  неповторна, наділена Богом розумом і талантом, 

але попри те, що кожен із нас -  індивідуальність, всі ми зв'язані між собою. У  

нас є спільне і відмінне, з чимось ми погоджуємось, а з чимось -  ні, це 

природно. Але у нас -  спільна мета, і це об'єднує всіх нас.

Мета у всіх одна-єдина,

І кредо тут у всіх одне:

Хоча нелегко це тепер,

В дитині виховай Людину.
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Творчий проект «Спеції без кордонів»

Тетяна Ясенова,
викладач спецдисциплін ДПТНЗ 

«Богуславське вище професійне училище сфери послуг»;
Тетяна Петренко,

викладач географії ДПТНЗ 
«Богуславське вище професійне училище сфери послуг»;

Місце проведення: ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище 

сфери послуг».

Мета проекту:

Освітня:

познайомити учнів з широким асортиментом спецій, прянощів, приправ, їх 

походженнями, властивостями, харчовою цінністю;

сприяти зацікавленості до вивчення історії прянощів та їх географічного 

розгалуження;

навчити технологічному використанню спецій, прянощів, приправ, 

професійному вмінню підбирати приправи до страв, поєднувати різні прянощі в 

одній страві, розраховувати їх необхідну кількість в стравах;

поглибити знання учнів з географії, прив’язавши поняття: видовий склад, 

походження рослин, географічне положення, агрокліматичні умови, світовий 

ринок, міжнародний поділ праці, ринкові відносини.

Розвиваюча:

розвивати творчу активність, пізнавальні інтереси, професійне вміння та 

навички у приготуванні страв з використанням різних прянощів;

продовжувати розвивати навики роботи з географічними картами, вміння 

орієнтуватися в географічних об’єктах, логічне мислення.

Виховна:

виховувати почуття відповідальності за правильність використання 

приправ, любов до обраної професії, бережливе ставлення до сировини.

101



Мотивація

Вираз «Довести страву до смаку» -  це не тільки зварити, посолити, додати 

цукру чи кислоти, це надати страві особливого аромату. Їжа стає запашною не 

тільки завдяки екстрактивним речовинам основного продукту, а й завдяки 

прянощам, які додають у страву.

Прянощі поділяють на екзотичні та класичні. Місцеві прянощі можна 

використовувати в сирому та сушеному вигляді, а ті, що вирощуються в інших 

країнах, потрапляють на наш стіл у вигляді насіння, порошку або не дуже 

подрібнених сумішей та як консерви (капарці, маслини, паста васабі). 

Асортимент пряних овочів, пряних трав, рослин дуже великий. Деякі з них ми 

знаємо давно, а про інші не знаємо нічого і не поспішаємо додавати їх до страв.

У програмі виділено всього одну годину на вивчення спецій, прянощів і 

приправ, тому учасники проекту вирішили об’єднати зусилля викладачів та 

майстрів виробничого навчання, щоб познайомити учнів з широким 

асортиментом прянощів, їх походженням та способом використання.

Реалізації цього завдання передувала робота з різними джерелами 

інформації: Інтернет, ЗМІ, телепередачі, шоу, майстер -класи, виставки,

друковані матеріали. Шукаючи відповіді на професійні запитання щодо спецій, 

учні поглиблювали свої знання про країни, де вирощують рослини, розвивали 

просторову уяву, цікавились вивченням соціальної економічної географії.

Галузь застосування: професійне навчання за професіями «Кухар, 

кондитер», уроки географії.

Технологія навчання: традиційне навчання, розвиваюче навчання,

інтерактивне навчання.

Технологія впровадження: охоплює навчально-виховний процес з

підготовки фахівців за професіями «Кухар, кондитер»; потребує об’єднання 

зусиль учнів та вчителів.
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Алгоритм дій:

1. Вивчення потреби проекту.

2. Аналіз існуючих об’єктів проектування.

3. Вивчення вимог до проекту.

4. Планування проекту.

5. Підбір учасників проекту.

6. Ознайомлення учасників з етапами роботи над проектом

7. Практична робота над проектом.

8. Письмове оформлення проекту.

9. Захист проекту.

ЗНАЧЕННЯ ПРЯНОЩШ, СПЕЦШ ТА ПРИПРАВ

Відколи існує світ, відтоді існують поняття «добре», «погане», «якісне», 

«неякісне». Що ж таке якість продуктів, страв, напоїв? Це сукупність 

властивостей, які визначають їхню практичну користь для організму людини.

Якість визначають за характерними властивостями, які називають 

показниками якості: зовнішній вигляд, колір, консистенція, харчова цінність, 

засвоюваність. Та чи завжди якісну страву можна назвати смачною? Звичайно, 

ні. Кухар, як художник, повинен зробити останній штрих, а потім подати 

страву.

Таким штрихом завжди були спеції, прянощі, приправи. Їх почали 

використовувати раніше, ніж сіль. Вони додають особливий аромат, смак, а 

інколи і колір страві.

Спеції -  це свіжі, сушені або спеціально оброблені частини рослин, які 

визначаються характерним смаком, ароматом. Вони містять ефірні масла, які 

надають останнім специфічного аромату.

Спеції не розчиняються у воді, але добре розчиняються у розігрітому жирі. 

Гіркуватого, терпкого та гострого смаку спеціям надають глікозити, алкалоїди і

103



дубильні речовини, які в організмі людини збуджують виділення травних соків і 

тим самим сприяють травленню.

Разом з тим прянощі сприяють виведенню з організму людини шлаків, 

підвищують його захисні функції, оскільки мають бактерицидні властивості. 

Тому їх використовують при виготовленні ліків, солінні, маринуванні 

продуктів.

У залежності від частини рослини, яку використовують в їжу, прянощі 

класифікують за групами: листові (висушені або свіжі листки, гілочки духмяних 

рослин, трав), плодові (спілі або недозрілі плоди дерев, кущів), насіннєві, 

квіткові, кореневі, корові (кора дерев). Як приправи, прянощі можна 

використовувати навіть овочі (петрушку, селеру, хрін, гіркий або солодкий 

перець, часник).

Спеції не тільки покращують смакові якості страв, а й збагачують їх 

вітамінами, наприклад: 

імбир -  С, В 6 ; 

кардамон -  В 1, С, РР; 

куркума -  РР, ^ ,  С, В 12; 

коріандр -  ^ ,  С, В 1, В 2 ; 

манго -  В 1 , В 6 , С; 

фенхель -  В 1 , В 6 , С, К, Е; 

перець чілі -  В2 , В 6 , С, Е, Р, РР; 

гірчиця -  В 1, В2 , С, ^ ;  

мускатний горіх -  А, ^ ,  В 1, В 6 ; 

шафран -  В 1 , В2, каротин;

цибуля -  С, В 1, В2 , В 6 , РР, Е, Н, фолієва кислота, яблучна кислота; 

часник -  білки (6,5%) вітамін С, фітонциди.

Коріння селери та петрушки багаті на вітамін С (20-35 мг %), ефірні масла, 

цукор.
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ПОХОДЖЕННЯ ПРЯНОЩІВ

Історія прянощів надзвичайно багата і цікава.

Ще в кам’яному віці людина намагалась збагатити смак і запах їжі різними 

пряними рослинами та плодами. Велика частина різних приправ, спецій та 

прянощів були відомі задовго до нашої ери.

З третього тисячоліття до Різдва Христового до нас дійшли письмові докази 

використання прянощів в Китаї, Вавилоні, Єгипті, Індії. В Греції та Римі 

з’явилися знамениті напрацювання Демокрита, Гіппократа, Плінія Старшого, в 

яких описуються фармакологічні властивості пряно-ароматних рослин. 

Починаючи з першого тисячоліття до Різдва Христового, пряності продавали 

араби, потім конкурентами стали венеціанці. Їх монополія розпалася тільки тоді, 

коли португальці відкрили дорогу в Індію. Століттями торгівлею прянощами 

займалися Нідерланди, Португалія, Великобританія і Франція.

На Сході ще задовго до римських походів люди заправляли їжу шафраном, 

лавровим листом, а часник вважали божественною рослиною і забороняли 

використовувати його в простих стравах.

Індійці Америки, задовго до відкриття її Колумбом, використовували 

перець, гвоздику, корицю.

Європа, яка прянощів не вирощувала, платила за них велику ціну, тому 

мріяла знайти дорогу до «казкового острова прянощів».

Багато нової інформації отримала тодішня Європа в 1099 році. Європейці 

вперше познайомилися з такими прянощами, як гвоздика, кардамон, мигдаль, 

мускатний горіх та новими фруктами: інжиром, фініками, виноградом,

лимоном, апельсином.

Головну роль в забезпеченні прянощами європейців відігравали араби. В ті 

часи Європа не знала чаю, кави, какао, тому прянощі люди використовували для 

приготування напоїв.
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З XIV  століття, з дозволу папи Інокентія ІІІ, Венеція стала монополістом із 

ввезення прянощів в Європу. Високі ціни привели до фальсифікації прянощів, 

хоча кара за це була сувора. Наприклад, у Франції за намагання фальсифікувати 

мелений перець -  штраф 60 кг чистого срібла, а в Німеччині за фальсифікацію 

шафрану -  закопували живцем фальсифікатора разом з товаром в землю.

Великий попит на спеції, приправи та прянощі привів до неочікуваних 

результатів: були відкриті географічні шляхи в Індійський океан, до Африки, 

Центральної та Південної Америки, відкривалися нові землі, острови.

Відкрились шляхи постачання прянощів з Китаю, Азії.

У  цілому шлях прянощів до споживача складав 1,5-2 роки. В  1492 в книзі 

«Яблуко земне» М. Бехайм вирахував, що прянощі повинні пройти дванадцять 

рук, перш ніж потрапити до споживача на стіл.

В 1510 році в Іспанії стала відома ваніль, а в Англію цю приправу завезли 

тільки в 1807 році.

Голландці більше 20-ти років пробували акліматизувати вирощування 

ванільного дерева, а французам це вдавалося на острові Мадагаскар. Потім цю 

рослину стали вирощувати в Таїті, Фіджі, Гваделупі. В  Росії в 1602 році при 

дворі Єлизавети І фармацевт вперше використав ваніль при випічці.

Дякуючи активності арабських купців, прянощі розтікалися по всій Земній 

кулі, незалежно від того, хто і де їх вирощував, збирав, переробляв. Світове 

використання прянощів зазнавало то підйому, то падіння. Змінився попит та 

ціни на прянощі, постійно збільшувався їх асортимент.

Ще в ІХ  столітті до н.е. згадується про більш як 500 видів запашних 

речовин, які використовувались в кулінарії та фармакології, а в наш час їх, 

напевно, важко й перечислити.

Сьогодні навіть проста домогосподарка знає, як використовувати різні 

приправи, як впливають вони на смак страв і ні для кого не секрет, що в 

маринади необхідно класти лавровий лист, духмяний перець, кріп, а в рагу -
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імбир, гірчицю, кардамон, а не тільки лавровий лист та перець. Для покращання 

смакових якостей м’яса, паштетів, використовують гвоздику, чорний перець, 

часник, бадьян, до бобових більш смакує м’ята, лаванда, коріандр, а у випічку 

кладуть цілий пряний букет: аніс, кунжут, кардамон, імбир, цедру апельсина, 

корицю, бадьян та давно відому ваніль. Майже всі прянощі ми використовуємо 

у вигляді порошку і тільки за смаком і запахом відрізняємо їх один від одного. 

Які вони, звідки приходять, як потрапили на наш стіл?

харктеристика прянощів
Аніс -  однолітня рослина, схожа на кріп. При 

дозріванні плоди розтріскуються на дві насінини, 

які мають зеленувато-сірий колір, пряний запах, 

солодкуватий смак. Ця рослина любить тепло, 

вологу та родючу землю. Аніс -  ефірно-масляниста 

рослина, яка почала своє життя в стародавньому 

Єгипті.

Римляни вперше використали аніс для 

оздоровлення, а потім в їжу. Вважалося, що аніс 

допомагає травленню та звільняє людей від жахливих сновидінь. У  літературі 

аніс рекомендують використовувати для ароматизації варення або поєднувати з 

лавровим листям, корицею для м’ясних та холодних страв. Цю культуру 

вирощують в Європі, Азії, Америці,

Північній Африці.

В 1830 роки аніс почали вирощувати 

цілими плантаціями на землях Росії, яка з 

часом вийшла на міжнародний ринок з 

цією пряною рослиною.

Ажгон  -  рослина, яка нагадує аніс,

107



але має гострий смак і аромат. Вперше почали вирощувати в Індії. Зараз ажгон 

вирощують в Південній та Східній Азії, Африці, Киргизії, Криму.

Асафетида -  багаторічна, могутня рослина висотою до 2-х метрів,

батьківщиною якої є Іран і Афганістан. Запах 

рослини нагадує запах часнику й цибулі, який 

дуже стійкий і погано вивітрюється навіть з 

кімнати, де рослину обробляли. Та якщо 

обсмажити прянощі на маслі, то запах стає 

приємним і додає «родзинку» до готової страви. 

У  стародавньому Римі ця пряна рослина 

завоювала популярність. Не менш цінували її як 

заспокійливі ліки та від болю голови. З Риму 

асафетиду завезли в Англію, де вирощували її до 

XVIII століття. Великої популярності ця пряна рослина набула в Х ІХ  столітті в 

Німеччині, де її додавали в ковбаси, кров’янки, до страв з баранини. Сьогодні 

вона популярна в країнах, де їдять часник -  в Персії, Індії, Центральній Азії, 

Середземномор’ї. В  країни Середньої Африки асафетиду завезли ще в VI

столітті до н.е. Тут вона була така популярна, що рослину майже знищили.

Аїр -  тисячоліттями використовували індійці, греки та римляни як ліки, а 

як прянощі -  перси та євреї. З цієї рослини 

використовують корінь, який має білий з 

рожевим відтінком колір.

Найчастіше аїр зустрічають в 

Європейській частині Росії, в Україні,

Білорусії, на Кавказі, в Сибіру, а саме: біля 

берегів стоячих водоймищ та на болотах.

Аїр додають до страв з овочів, в супи, соуси, 

варення, сиропи, фруктові салати.
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Базилік (васильки) -  кущиста рослина з чотиригранним стеблом та 

яйцевидної форми листочками зеленого або 

фіолетового кольору. На зовсім гладеньких 

листочках накопичується ефірне масло, яке і 

обумовлює аромат рослини. Базилік належить 

до того ж сімейства, що й м’ята, тому зовні 

дуже подібний на м’яту. Існує ще лимонний та 

корицевий базилік, а називають його так через відповідний запах. Європейський 

базилік має синюватий колір, а запах нагадує запах духмяного перцю.

Бакинський базилік має коричнево-фіолетовий колір і нагадує аромат 

гвоздики.

Додають його в салати, до макаронів, до страв з м’яса, риби, дичини, 

використовують для оформлення банкетних страв.

Барбарис -  різні за формою та кольором плоди 

деревовидного колючого куща. На смак терпко-кислі, /  . 

тому його інколи називають «північним лимоном».

Збирають барбарис після того, як мороз трохи

приморозить плоди, тоді 

вони не такі терпкі.

Барбарис росте

практично на всіх

континентах, крім Австралії і 

Антарктиди, але любить

гірські райони, де мало вологи і багато світла. В 

нашій країні барбарис росте в Кримських горах.

Властивість барбарису змінювати колір листя 

за сезонами дала змогу використовувати його як 

декоративні насадження. В  кулінарії
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використовують для маринування шашликів, додають до страв з овочів, в напої, 

желе, варення.

Бадьян -  по-іншому його називають зіркоподібний аніс, китайський аніс, 

індійський аніс, сибірський аніс. Це плоди вічнозеленого дерева бадьян, 

батьківщина якого -  Південно-Східний Китай, Північний В ’єтнам. Плоди 

складаються з багатьох однонасіннєвих затверділих листочків. Такі зірочки 

можуть мати 6-10 кінців. У середині таких пелюсточок знаходиться одна 

насінина, яку використовують для прянощів. У даний час культивують цю 

рослину в Японії, В ’єтнамі, Філіппінах, Ямайці, Китаї, Камбоджі, Абхазії.

Ще на початку XVI століття європейці почали додавати його у випічку та 

солодкі страви, а після відкриття шляху в Китай через Монголію і Сибір бадьян 

став ще популярнішим. Його почали використовувати для приготування 

безалкогольного напою -  бадьянової води, додавати до страв з м’яса, риби, до 

солодких страв, сиропів, випічки.

Ваніль -  кристалики білого кольору з ніжно вираженим запахом. Ці кристалики 

покривають палички ванілі, які виростають довжиною 10-20 см на стеблі ліан. 

Ростуть ліани в тропічних лісах Мексики, Панами. Культивуються на острові 

Мадагаскар, Індонезії, Океанії, Занзибарі. Ваніль має дуже стійкий запах. Якщо 

стручки якісні, то ваніль може зберігати неземний запах до 40 років.

Батьківщина ванілі -  Мексика та Центральна Америка. Перший європеєць 

зумів оцінити ваніль тільки в 1502 році. Ним був Христофор Колумб, якого
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пригощали в Нікарагуа шоколадом з 

додаванням ванілі. Пізніше велика честь 

повернулася для країни великою даниною, 

яку сплачували іспанцям все тією ж 

ваніллю. Завдяки Христофору Колумбу 

ваніль стала відомою в Іспанії, Італії,

Австрії. Французи використовували ваніль 

не тільки для солодощів та випічки, а 

навіть додавали до тютюнових виробів.

Зараз вирощують ваніль в країнах Карибського басейну -  на Ямайці, Г  аїті, 

Гваделупі, в тропіках Південної Америки, на Цейлоні, в Малайзії, на

Мадагаскарі, Сейшельських і Коморських островах. У  міжнародній торгівлі 

розрізняють вісім сортів ванілі. Основний критерій якості -  це довжина стручка, 

на якому локалізуються кристалики.

Штучно ваніль винайшли в 1876 році в Англії, але якість її гірша. 

Аналогічно в 1874 році -  в Німеччині, в 1891 році -  у Франції.

Цей синтетичний порошок, ванілін, змішували з цукровою пудрою або 

цукром. Вміст ванілі або ваніліну повинен бути низький (занадто високий вміст 

надає страві гіркого смаку). Ваніль -  незамінний компонент шоколаду,

морозива, кондитерських виробів, солодких страв.

Гвоздика -  висушені нерозкриті пуп’янки вічнозеленого гвоздичного

дерева зі зморщеною поверхнею, 

коричневого кольору. Гвоздика має 

сильний пряний аромат, пекучий смак, 

великий вміст ефірних масел.

Вперше про гвоздику згадується в 

Китаї, Індії, Єгипті. Китайський 

імператор перед прийомами жував
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пуп’янок гвоздики, а під час аудієнції тримав його в роті. В  Єгипті намистом з 

гвоздики прикрашали тіло померлих людей. У  Греції та Римі використовували 

для приготування напоїв, страв. Європейці отримували гвоздику від арабів, 

араби -  з Індії, Індія -  з Цейлону, а батьківщиною гвоздики були Малукські 

острови. З 1512 року ними заволоділи португальці і стали монопольними 

власниками плантацій цих прянощів. У  них гвоздику викрали французи і почали 

вирощувати на Маскаранських островах, розташованих на схід від острова 

Мадагаскар, на Сейшельських островах, а в 20-х роках Х ІХ  століття султан Сеїд 

Сейд став ініціатором вирощування гвоздичного дерева на землях Занзибару та 

Пембу. Гвоздика стала незамінним компонентом маринадів, напоїв, випічки, 

різних страв.

Гірчиця -  однолітня трав’яниста рослина з круглим 

дрібним коричневого або жовтого кольору 

насінням. У  природі існує чорна та біла гірчиці. Із 

насіння гірчиці отримують олію, із вичавків -  

гірчичний порошок. У  порошку містяться 

глюкозид, синигрин, який при змішуванні з теплою 

водою під дією ферментів розпадається на пекуче 

алилово-гірчичне масло та глюкозу.

Використовують гірчицю для соусів, при тепловій 

обробці риби, птиці, м’яса.

Насіння чорної гірчиці використовують при консервуванні. Батьківщиною 

гірчиці вважається Середня Азія, а в даний час її вирощують в Європі, Індії, 

Данії, Франції, Великобританії, Нідерландах.

Імбир -  багаторічна трав’яниста ефірно-масляниста рослина, більше схожа 

на кущ.

Вперше корінь імбиру вирощували в Індії. Греки та римляни купували 

імбир у арабів. Люди застосовували імбир як ліки і як прянощі, моряки жували
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при морській хворобі.

До цього часу японці подають святкові страви з 

імбиром, а китайці лікують ним жінок від безпліддя.

Сьогодні імбир додають в напої, до страв, соусів майже всі, 

хто пов’язаний з процесом приготування їжі. Імбир не 

можна назвати «дефіцитним товаром», хоча вирощують 

його не так близько, а саме: в Індії, Китаї, Японії, Західній 

Африці, Аргентині, Бразилії, Австралії, на Цейлоні та Барбарисі.

Капарці -  це пуп’янки рослин, які ростуть як трава або 

кущі на засушливих землях Азії та Африки. Батьківщиною 

вважають Західну та Центральну Азію, хоча можна зустріти і на 

землях Середземномор’я.

Для приготування соусів, м’ясних страв греки та римляни 

одні з перших використовували пуп’янки кущів капарця. До нас 

капарці надходять у вигляді консерви або сушеними з Іспанії, Італії, Франції, 

Алжиру.

Кардамон -  насіння, яке знаходиться в трикамерних 

коробочках трав’янистої рослини. Збирають ці коробочки 

не зовсім дозрілими, висушують на сонці, інколи 

подрібнюють, щоб додавати у борошняні та кондитерські 

вироби. Зелені коробочки кардамону пахнуть сильніше, ніж 

білі (їх спеціально відбілюють сірчаним ангідридом).

Відбілювання пом’якшує пекучість кардамону та 

придає йому солодкувату нотку.

У  природі кардамон зустрічається у вологих лісах Південної Індії та на 

острові Шрі-Ланці.

Купці-араби познайомили з цими прянощами греків та римлян. На 

європейській кухні не дуже часто використовують приправи з кардамоном.
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Напевно, тільки скандинавці найбільш використовують його в процесі 

приготування м’ясних, рибних страв, ковбас, паштетів, маринадів та для 

ароматизації лікерів, пуншів, глінтвейнів.

У  гірських областях Гімалаїв, аж до Південного Китаю, росте 

деревоподібна рослина, також родини імбирних, з більшого розміру 

коробочками. Це зовсім інша спеція, яка називається «чорний кардамон».

Коробочки, зазвичай, продають цілими. На західних ринках інколи 

з’являються подібні за смаком та запахом прянощі африканського чорного 

кардамону, який вирощують на Мадагаскарі, в Сомалі і Камеруні.

Коріандр -  рослина, подібна до петрушки, з дуже виразним ароматом.

Цю рослину вважають найбільш поширеною в усьому світі пряністю, яку 

вирощують у країнах Середнього Сходу, в Індії, Китаї та Середземномор'ї вже 

майже 3000 років. Насіння коріандру було знайдене при розкопках єгипетських 

гробниць. Римляни натирали м’ясо сумішшю спецій, щоб краще зберігалось, а 

євреї обов’язково їли траву коріандру на Паску в пам’ять про страждання 

ізраїльтян на землях Єгипту.

Батьківщиною коріандру вважають Малу Азію та Середземномор’я, а 

культивують його сьогодні в Індії, Марокко, Північній та Південній Америці та 

в країнах Європи. Сьогодні не можна уявити маринадів, страв з риби, соусів, 

випічки без додавання коріандру.
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А. $1 * д

Кориця -  кора вічнозеленого дерева, яке росте в дикому 

вигляді на землях Цейлону.

Кориця була відома дуже давно. В  китайських записниках 

корицю згадують ще в 2800 році до н.е. В  одному з 

єгипетських рецептів, написаних в 1500 році до н.е., 

згадується кориця разом з кардамоном. Прянощі кориці 

найбільш оцінили в Греції. Греки додавали її не тільки у 

випічку, а й у вино.

Першим європейським мореплавцем, який 

відкрив у 1505 році на Цейлоні корицю, був Лоренцо 

до Альма, з тих пір острів Цейлон упродовж століть 

знаходиться в колоніальному рабстві.

Сьогодні корицю вирощують в Індії, Індонезії,

Китаї, Малайзії, Бразилії, навіть в Англії, Франції, Нідерландах. Кориця цих 

країн менш якісна, але вона дешевша. Крім кори коричного дерева, 

використовують і насіння (розмір і форма -  горох). Це кульки сіро-коричневого 

кольору з більш різким смаком і запахом. Існує ще й штучний замінник кориці -  

корицевий екстракт.

Кунжут -  насіння однорічної рослини, яке розміщується в 4-9 гніздовій 

коробці, довжина якої від 3 до 5 см. Воно має яйцевидну 

форму різного кольору: білого, жовтого, коричневого.

Стручки збирають не зовсім 

дозрілими, щоб не тріскались і не 

випадало насіння.

Ще за 5000 років до н.е. в 

Китаї з насіння виробляли олію, 

яку використовували для ламп та 

для приготування туші (сажі для туші).
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Рослина, висотою 60-150 см, має дуже довге коріння (70-80 см) і 

зустрічається в дикій природі на землях Африки.

Африканські раби принесли насіння кунжуту в Америку, де він став 

популярним компонентом приправ на кухні південних штатів. Вавилонці 

готували пироги з кунжутом, додавали його у вино, бренді. Насінням кунжуту 

посипають різну випічку, готують з нього пасту, яку додають в соуси та халву.

У  даний час вирощують цю пряну рослину в Середній Азії та на Кавказі, в 

Індії, Китаї, Кореї.

Куркума -  корінь рослини родини імбирних, 

темно-оранжевого кольору. Вона є обов’язковим 

компонентом приправи «Карі». Додають куркуму 

до рису.

Кмин -  висушені плоди яйцеподібної форми, 

сплюснуті з боків, коричневого кольору, з великим

вмістом ефірних масел.

Використовують у кулінарії при

виготовленні сиркової маси, пудингу, булочок, 

майонезу, кондитерських виробів, страв з 

овочів.

Батьківщиною кмину вважають землі 

Євразії. Сьогодні вирощують його в Африці, Східній Європі, Азії, Америці, 

Новій Зеландії. Лідером експорту вважають Нідерланди.

Кріп -  однорічна рослина, яка найбільше поширена 

в Південній Європі, Єгипті та Малій Азії.

Насіння, яке має виражений смак і аромат, 

використовують для маринадів, а зелень кропу -  

невід'ємна складова холодних закусок, супів, страв з 

овочів, м’яса, риби.
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Карі. Батьківщиною дерева карі вважають Індію. Сьогодні воно широко 

розрослося по всій Південній та Південно-Східній 

Азії, Таїланді, Індонезії.

Тонкі темно-зелені листочки дерева карі 

використовують тільки свіжими. Їх додають у страви 

з бобових, з овочів, обсмаженими з жиром. Перед 

подаванням листя видаляють, як лаврове листя. У  

втрачає свої властивості.

Лавровий лист -  висушене листя 

духмяної вічнозеленої рослини -  лавра 

благородного. Вся рослина духмяна -  як 

листочки, так і плоди, які використовують як 

прянощі з четвертого року життя, коли дерево 

(кущ) починає плодоносити.

Листочки овально-продовгуваті, з 

блискучою поверхнею зеленого кольору, з сіруватим відтінком, мають

приємний пряний запах, гіркуватий смак та ефірні олії.

На підприємствах харчування використовують також лаврову олію, лаврові 

таблетки, лавровий порошок. Напевно, важко назвати страву, в яку в кінці 

приготування не кладуть ці прянощі. Це супи, соуси, маринади, страви з овочів, 

риби, м’яса.

У  природі дерево лавра живе 300-400 років. Батьківщиною його є

узбережжя Середземного моря. З давніх-давен лавр вважають рослиною, яка 

несе добро і служить захистом від зла та навіть блискавки.

Лаврові вінки одягали греки та римляни на голови своїм героям, а в 

матраци підкладали лаврове листя, щоб снилися віщі сни. І тільки в І ст. до н.е. 

лавр почали використовувати як прянощі в кулінарії. В  Європу лавр потрапив

сушеному вигляді карі
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спочатку в якості лікувального засобу, але дуже швидко завоював прихильність 

як приправа.

25 століть тому назад греки привезли лавр в Крим разом з інжиром, 

кипарисом, маслинами та виноградом.

Росте він в даний час в Греції, Туреччині, Албанії, Франції, Іспанії, 

Португалії, в Криму та на берегах Чорного моря. Італія найбільше вирощує та 

експортує ці прянощі.

Майоран -  пряна рослина з солодкуватим ароматом, запахом камфори і

гіркувато-гострого смаку. Це багатолітня 

трав’яниста рослина. Існує два види 

майорану: листовий та квітковий.

Квітковий -  однорічна рослина з дрібними 

листочками, яку вирощують здебільшого в 

Центральній Європі.

Батьківщиною майорану вважають 

Малу Азію та Середземномор'я. Культивують його в Китаї, США, Середній 

Азії, Індії, Закавказзі, Україні, Прибалтиці. З давнини майоран використовували 

як приправу для лікерів, використовували в пивоварінні, в X V I столітті -  в 

якості тютюну. Його розтирали пальцями і підносили до носа, після чого 

починали чхати.

У  даний час майоран вважають фаворитом серед приправ через його 

незвичайний пікантний аромат.

Мак має батьківщину -  Середземномор’я. Хто не знає 

однорічної рослини, яка цвіте яскраво, має великі плоди у 

вигляді коробочки з насінням, яке називають маком.

Мак буває білого, сірого, блакитного, майже чорного 

кольору, він вважається найдавнішою культурною рослиною 

світу, приправою для випічки, начинкою для неї. Часто боялися вживати мак
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через його наркотичні властивості, але це хибна думка, адже опій отримують 

тільки з недозрілих коробочок у вигляді сушеного соку, який виділяється з них 

при надрізах.

Вперше мак почали сіяти на Київщині в ХІ столітті, а до X V  століття він 

став дуже популярною рослиною кожного двору українців.

Маслини, оливки -  плоди вічнозеленого дерева, які мають кісточку і 

м’ясисту маслянисту м’якоть.

Батьківщиною цього дерева вважають 

Канарські острови. Сьогодні культивують його в 

Азії, Європі, в Криму, на Кавказі. В  дикій 

природі маслинове дерево зустрічають в районах 

від Гімалаїв до Атлантичного океану.

Маслини та оливки кладуть в солянки, соуси, салати, подають як 

додатковий гарнір до холодних закусок, страв з риби, м’яса.

Яліееиь -  плоди синьо-чорного, червоно- 

бордового кольору з приємним пряним запахом 

(шишкоягоди). Ростуть вони на кущах або невеликих 

деревах з голчатою, або у вигляді луски, хвоєю. Цвіте 

ялівець навесні, а плоди дозрівають аж на другий рік 

восени. Батьківщиною вважають 

Європу. Росте він у Південній 

Європі виключно в горах, на сході 

та заході Сибіру, майже по всій 

Північній півкулі, крім Крайньої Півночі. В  Польщі його 

називають «слов’янською приправою», та знайти її можна 

навіть в Африці. Пряні ягоди кладуть в маринади, лікери, додають до квашеної 

капусти, страв з овочів, страв з дичини.

Мускатний горіх -  плоди жовтого кольору, схожі на персик з однією
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насіниною, яка знаходиться в твердій шкаралупі. Смак пекучий з гіркотою, 

пряно-смолистий, аромат сильний, пряний, містить 4% 

ефірних масел. У  кулінарії мускатний горіх використовують 

для приготування соусів, ароматизації борошняних виробів, 

солодких страв, страв з птиці.

Вирощують його в Індонезії, Малайзії.

Не менш пряною вважають подрібнену шкаралупу з 

мускатного горіха (цвіт мускатного горіха).

Меліса -  багаторічна рослина, яка росте до 1 метра 

заввишки. На прямостоячих стеблах -  листки 

яйцевидної форми із зазубленими краями. Зверху вони 

темно-зеленого кольору, а знизу -  світліші, покриті 

ворсинками.

Меліса подібна до м’яти, але її легко відрізнити за 

запахом. Меліса пахне лимоном.

Цю пряно-ароматну рослину вирощували римляни 

дві тисячі років тому. Лимонну м’яту люди використовували в їжу для 

збудження апетиту, для ароматизації напоїв. Батьківщиною меліси вважають 

схід Середземномор’я. Сьогодні мелісу як культурну рослину вирощують на 

Балканах, Кавказі, в Ірані, Азії, Сибіру, Україні.

Сьогодні меліса смакує в чаї, стравах з кисломолочного сиру, холодних 

закусках та напоях.

Орегано -  однорічна кущиста рослина, яку можна назвати близькою 

родичкою м’яти.

Існує і багаторічна рослина. Вона подібна до 

майорану та має гострий запах і смак.

Прянощі з орегано були популярними в Єгипті,

Греції, їх додавали у вино, страви з овочів, риби,
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м’яса. Як і меліса, орегано потрапила до нас з пагорбів Середземного моря та 

Близького Сходу.

Паприка -  приправа, яку готують із сушеного 

солодкого м’ясистого перцю червоних сортів.

Батьківщиною паприки вважають Південну Америку.

В даний час цю культуру вирощують переважно в 

США, Іспанії, Туреччині, Угорщині.

Мелена паприка буває пекучою, але залишається 

з солодким присмаком. До складу паприки може входити цедра цитрусових.

До Європи на кораблях Колумба прибула ще одна приправа -  «індійська 

червона сіль». Від такої приправи всі ахнули, наскільки вона була пекучою. До 

її складу входить гіркий стручковий перець.

Паприка -  це приправа на всі смаки, яку додають в соуси, супи, страви з 

овочів, м’яса, птиці, ковбасні вироби.

Перець духмяний. Має ще інші назви: ямайський перець, англійський 

перець, гвоздичний перець, пігмент.

Прянощі -  це висушені недозрілі плоди вічнозеленого тропічного дерева 

пігменти лікарської. Плоди -  це ягоди, які спочатку синьо- 

зеленого кольору, а після висушування -  бурі горошинки з 

пряним ароматом та вмістом ефірних масел до 4%. Плоди 

збирають на початку дозрівання, сушать до тих пір, доки кірочка 

не стане твердою і відділиться.

Недозрілі ягоди зберігають аромат, а при дозріванні

втрачається запах та смакові якості 

упродовж декількох днів.

Дерево починає плодоносити на сьомий рік. 

Батьківщина духмяного перцю -  північні райони 

Південної Америки, Багамські острови та Анталія.
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В Європі його називають рослиною Колумба, тому що саме він відкрив цей 

перець на Карибських островах. В кінці 1600 року ямайський перець почали 

експортувати в Європу.

Сушені плоди із задоволенням використовували гурмани Англії, тому його 

так і назвали -  «англійський перець».

Пряне дерево в дикій природі росте в Центральній Америці, а 

культивується в Індії, Південній Америці, на Кубі, Ямайці, В ’єтнамі, Таїланді. 

Духмяний перець став незамінними прянощами в процесі приготування 

маринадів, соусів, супів, різних страв з овочів, риби, м’яса.

Чорний перець -  плоди кущів, які звиваються 

15 м. Ці прянощі найбільш поширені в усьому світі.

Ростуть плоди кетягами. Спочатку вони 

зеленого кольору, а після дозрівання набувають 

жовтого або червоного кольору. Плоди збирають не 

повністю дозрілими, висушують.

Якщо плоди збирають дозрілими, то їх змочують у воді і через декілька 

днів шкірочка знімається. Перець стає менш пекучий, ніж чорний перець, але 

більш духмяний. Такий перець називають білим перцем. Батьківщиною чорного 

перцю є східні береги Індії, де він все ще росте як дикорослі ліани джунглів. 

Згодом він потрапив до Індонезії, Південно-Східної Азії.

В  40-х роках нашої ери до торгівлі перцем приєдналися кораблі Римської 

імперії. В  176 році н.е. митний податок в Олександрії знімався чорним та білим 

перцем. Чорний перець не належав до податкової данини. Де б не вирощували 

ці пекучі прянощі, вони дісталися кухні кожної господині. Сьогодні ми не 

уявляємо страв, приготовлених без перцю. Ми додаємо його в бульйони, супи, 

страви з овочів, риби, м’яса, холодні закуски, соуси.

В Африку та Америку тільки в Х Х  столітті завезли чорний та білий перець.

Розмарин -  вічнозелений кущ, висотою до 2-х метрів з пряним ароматом.

навколо дерев на висоту
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Молоді пагони густо заросли несправжніми листками у 

вигляді тупих прямолінійних шпажок. Назва цих прянощів 

(в перекладі з латинської мови -  «морська роса») говорить 

про те, що її батьківщина -  берег моря. Під морською 

піною, яка розбризкується на березі, росте розмарин, який 

греки вважали міфічною рослиною. На Україні розмарин 

росте в Криму. Чутки про антисклеротичні властивості 

розмарину дійшли до нас тільки в XV I столітті. Розмаринове масло 

використовували в фармакології.

Особливий аромат розмарину, який поєднує в собі запах камфори, 

евкаліпту, сосни та лимона, вводить цю пряну рослину в класичні французькі 

суміші.

На відміну від багатьох прянощів, розмарин не втрачає свій аромат при 

тепловій обробці, тому кухарі широко використовують його при маринуванні 

м’яса під час приготування стейків, барбекю. Гілочки розмарину кладуть прямо 

в вогонь, а птицю перед смажінням на грилі обгортають гілочками розмарину.

Розмарин прекрасно поєднується не тільки зі смаженим м’ясом, а й з 

грибами, яйцями, овочами, супами, соусами, сиром.

Тамаринд -  плоди вічнозеленого дерева висотою 20-30 метрів. Шкірочка 

плодів легко ламається і в середині знаходиться 

насіння, яке лежить в білій м’якоті -  

тамариндова пульпа.

М ’якоть червоно-коричневого кольору.

Гладеньке тверде насіння має солодкуватий 

запах і кисло-солодкий смак. Такі властивості 

тамаринду дали можливість використовувати його як приправи до десертних 

страв, супів, напоїв, страв з рису, риби.

Батьківщиною тамаринду вважають Східну Америку. На теперішній час цю
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культуру вирощують в Індії, Північно-Східній Азії, Африці, на островах 

Карибського моря.

Тим'ян (чебрець) -  духмяна багаторічна рослина, яка стелиться по землі. 

Стебло тоненьке з дрібними листочками. Плоди дуже дрібненькі, у вигляді 

кульки чорно-бурого кольору. В  дикій природі ця рослина зустрічається в 

Скандинавії, Європі, Азії, Африці, Америці, а також в Сибіру, Забайкаллі, 

Кавказі.

У  Росії заготовляли тим’ян в Ставропольському, 

Краснодарському краях, в Ростовській області.

Спочатку цю пряну рослину використовували в 

фармакології, а вже потім у кулінарії.

Тархун (естрагон) -  з яи

французької маленький дракон. Він має сильний запах, як у 

аніса. В  кулінарії використовують стебла та листя для 

соління. Свіже листя додають до страв з риби, овочів, 

салатів, соусів, сиру, супів та напоїв.

Фенхель -  багаторічна трав’яниста рослина, що за 

зовнішнім виглядом нагадує кріп, а на смак та запах -  аніс.

Фенхель буває звичайний і овочевий.

Батьківщина фенхеля -  Південна Європа, 

Середземномор’я та Мала Азія. В  Середню 

Європу фенхель потрапив як лікарська рослина 

від болю в кишечнику, голови, від кашлю та 

астматичних спазмів.

У  нашій країні в дикій природі зустрічається 

в Криму. Фенхель вирощують заради плодів з 

солодким пряним ароматом та не дуже гострим смаком. Греки вважали цю 

рослину символом перемоги та успіху.
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В 490 році до н.е. вони назвали фенхель «марафоном», зв’язавши назву з 

назвою місця битви, де греки одержали перемогу над персами.

Широко відому приправу використовували не тільки для страв з риби, 

м’яса, випічки та маринадів, а й з гігієнічною метою -  насіння фенхеля жували 

після вживання їжі або перед прийомами дорогих гостей.

Чебер -  це однорічна рослина висотою до 70 см, з світло-фіолетовими 

квітами. Росте він у відкритому ґрунті, в горщиках, на балконах.

У  кулінарії використовують чебер в сушеному 

вигляді. Плоди -  яйцевидний горішок, мають дуже 

пряний аромат, який нагадує аромат перцю. 

Батьківщина -  Середземномор’я та Причорномор'я. 

Особливо популярним був в Англії, Німеччині, 

Скандинавії, Італії.

Шафран краще назвати ніжною квіткою, схожою 

на крокуси, ніж пряною рослиною. Квіти -  

фіолетового, жовтого кольору, мають тичинки оранжевого кольору, і саме їх 

використовують як прянощі та барвники.

Шафран -  багаторічна цибулинна рослина, яка зустрічається, насамперед, 

на Близькому Сході. В  єгипетських медичних текстах згадується шафран ще в

1500 роках до н.е. Існує версія, що шафран 

належить до найдревніших прянощів, його 

називали Царем Прянощів.

Вирощують шафран в Індії, Ізраїлі, Малій 

Азії, Іспанії, Франції, Греції, Італії, Туреччині, 

Китаї, Пакистані. Іспанці стали першими 

європейцями, які почали вирощувати шафран. 

Вирощують шафран і на Україні.

У  кулінарії шафран використовують для
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приготування м’ясних, овочевих страв, для підфарбування тіста, вершкового 

масла, сирів.

ПРЯНІ ОВОЧІ

У  природі існує цілий ряд пряних овочів, які люди вживають як приправи, і 

навіть в натуральному вигляді -  як страви. До них належать перець солодкий, 

гіркий, корінь петрушки, селера, кріп, васабі, часник, цибуля, пастернак.

Перець ЧІЛІ

Найбільш поширений гіркий перець -  чілі.

Це однорічна трав’яниста 

рослина. На сьогоднішній день 

відомо багато видів перцю як 

гіркого, так і солодкого.

Його використовують

свіжим, сушеним, подрібненим, 

в суміші з іншими приправами та прянощами.

Найменший представник цієї родини -  чілі, який родом з тропічної Америки. 

Він буває різного кольору та різним за гостротою. В даний час перець 

вирощують в більшості країн, розташованих в тропіках, а більше всього в Індії 

та Таїланді.

Цибуля ріпчаста

Ми з вами настільки звикли вживати цибулю та часник, 

що не вважаємо їх пряними овочами, хоч використовувати їх 

почали в кулінарії 6000 років тому. Цибулі нараховують 

близько 400 видів. Десятки видів можна вважати дикими. В 

давнину римляни та греки часник та цибулю вводили в 

раціон для своїх воїнів як запобіжний засіб від простуди.

Першими вирощуванням цибулі займались в західній Індії, Афганістані, 

Узбекистані.
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В Середню Європу цибуля потрапила дякуючи римлянам. У наш час 

солодкі сорти цибулі ріпчастої культивують в Криму та на Кавказі, а гострі 

сорти -  по всій Україні.

Цибуля-порей 

Менш відома цибуля- 

порей. В Європі вона 

з’явилася також завдячуючи 

римлянам. Батьківщиною 

цибулі-порей вважається східна область Середземномор’я. Рослина 

невибаглива, тому вирощують її в багатьох країнах, крім Крайньої Півночі. 

Використовують найбільше цю рослину в Китаї, хоч жадана вона завжди і на

Пастернак -  дворічна рослина з товстим пряним 

та солодкуватим корінням, схожим за смаком на 

моркву. Батьківщиною вважають Середню Європу, 

південь Уралу і Алтайський край.

Культивують цю рослину в багатьох країнах, в 

тому числі і в Україні. Пастернак використовують для 

соусів, супів, страв з овочів для приготування 

холодних закусок. За вмістом вуглеводів пастернак 

займає одне з перших місць серед коренеплодів.

Хрін  -  багаторічна рослина з товстим м’ясистим 

коренем. Вперше хрін зустрічався в Північній Європі 

та на Британських островах.

В Україні хрін як лікарську рослину почали 

використовувати це в ІХ столітті, а як приправу -  

трохи пізніше. Ось як описують приправу з хрону:

«Г оловною холодною російською приправою

нашому столі.
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вважають хрін, який подають до усіх страв з риби, м’яса і готують його без 

кислоти, щоб не вбивати силу хрону».

Васабі -  японський різновид хрону, з світло - 

зеленого кореню якого готують приправи у 

вигляді порошку або пасти. Найчастіше таку 

приправу використовують для приготування 

соусів для суші.

Часник. З цим пряним овочем асоціюється 

вся українська кухня: соуси, ковбаси, борщі, рагу, холодні

закуски, страви з м’яса, риби,

^ холодці. Існує два види часнику:

один росте в стрілку, а інший 

росте без стрілки. Батьківщина 

часнику -  Середня Азія.

Вирощували його в Єгипті і Греції, Італії та Індії, а в 

Китаї та Японії часником відганяли злих духів. На Русі часник з’явився 

приблизно в ІХ  столітті, його завезли із Візантії, він швидко став популярним і в 

нашій країні.

Петрушка

Петрушку оспівав великий Гомер. Греки 

вплітали в лаврові вінки петрушку і одягали 

на переможців, а на стіл подавали петрушку 

тільки для великих гостей. Сьогодні петрушку 

вирощують всюди. В  кулінарії 

використовують як зелень, так і корінь 

петрушки. Її подають до холодних закусок,
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рибних та м’ясних страв, супів, страв з овочів, сиру, додають в соуси. Кучерява 

петрушка менш запашна, її використовують для оформлення холодних закусок 

та банкетних страв.

ПРЯНІ СУМІШІ

У світі існує багато популярних пряних сумішей: аджика, хмелі-сунелі, 

букет гарні, карі, суміш чілі, масалла, харіса.

Букет гарні -  це суміш кервелю, чебрецю, листя смородини та більш 

модної суміші, в яку входять кріп, листя смородини, часник, листя вишні, або 

додають ще селеру та чебер.

Масалла -  суміш для різних страв, готується окремо. Для чаю суміш 

готують з імбиру, гвоздики, чорного перцю, кардамону, мускатного горіха та 

кориці.

Суміш харіса -  африканська суміш, основою якої є перець чілі, кардамон, 

ямайський і чорний перець, імбир, мускатний горіх, коріандр.

Аджика -  суміш хмелі-сунелі, червоного перцю, часнику, коріандру, 

кропу. Суміш для випічки -  кориця, гвоздика, мускатний горіх, імбир або інший 

варіант: кориця, імбир, кардамон, мускатний горіх.

Індійська суміш «5 спецій» -  суміш фенхелю, кумису, насіння чорного 

перцю, чорнушки і гіркої шамбали.

Гарам масла -  суміш коріандру, кориці, кардамону, гвоздики, лаврового 

листа, кумина, мускатного горіха. Цю суміш використовують не стільки для 

приготування страв, а скільки для посипання їх в готовому вигляді.

Карі -  суміш, яка включає в себе коріандр, кумин, перець чілі, мускатний 

горіх, чорний перець, імбир, червону корицю, гвоздику, кардамон, сіль. Карі 

вважають індійською сумішшю, але вона належить більш до англійської або 

навіть інтернаціональної кухні.

Пікантний порошок Карі має кілька варіантів.
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Суміш «4 спеції» -  дуже популярна суміш з чорного перцю, мускатного 

горіха, гвоздики, імбиру. За характером -  це ніби перець, але з більш виразним 

смаком і ароматом.

Суміш хмелі-сунелі -  це грузинська суміш, в яку входить пажитник, 

коріандр, кріп, селера, петрушка, базилік, чабер, м’ята, лаврове листя, майоран 

червоний, перець, шафран.

Трави Прованса -  це суміш розмарину, чаберу, майорану, шалфею, 

тим’яну та душиці.

Ш 0 ( И С Т Ш >  прянощів
Для м ’яса -  червоний, чорний, духмяний перець, часник, гвоздика, 

майоран, тим’ян, цибуля.

Для птиці -  тим’ян, майоран, розмарин, чебрець, базилік, шалфей.

Для риби -  лаврове листя, білий перець, імбир, духмяний перець, коріандр, 

гірчиця, кріп, тим’ян, цибуля.

Для дичини -  тим’ян, духмяний перець, червоний перець, ялівець.

Для рагу -  червоний перець, імбир, коріандр, гірчиця, кардамон, чорний 

перець, духмяний перець, мускатний горіх, гвоздика.

Для фруктів, соків, компотів -  кориця, гвоздика, імбир, бадьян, кардамон.

Для паштетів -  білий перець, кориця, імбир, лавровий лист, гвоздика, 

кориця, бадьян, імбир, кардамон.

Для випічки -  гвоздика, кориця, бадьян, імбир, кардамон і духмяний 

перець, аніс, апельсинова цедра.

Для маринадів -  лаврове листя, ялівець, кріп, духмяний перець.

Для бобових -  імбир, чорний перець, м’ята, коріандр.
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Таблиця походження та використання прянощів

Назва
прянощів Походження Вид приправи Використання приправи

Аніс Єгипет, Європа, 
Азія, Америка

Насіння,
порошок

Страви з риби, м’яса, соуси, 
випічка, солодкі страви, 

напої
Ажгон Індія Насіння,

порошок
До страв з м’яса, соусів, 

супів, маринадів
Асафетида Іран, Афганістан Молочний сік, 

коріння, 
порошок, 
шматочки 
рослини

Вегетаріанські страви з 
бобових, супи, соуси, свіжа 

та солона риба

Аїр Почали 
використовувати 

перси та євреї

Свіжий корінь, 
сушений, 

подрібнений

До страв з овочів, супи. 
Фруктові салати, варення, 

сиропи
Базилік Європа, Азія Свіжі гілочки, 

листя, 
сушений, 

подрібнений.

Страви з м’яса, риби, 
дичини, макарони

Барбарис Всі континенти, 
крім Австралії

Свіжі та 
сушені ягоди

Варення, напої, желе, 
шашлики

Бадьян Китай, В ’єтнам Цілі зірочки, 
поділені 
стручки, 
порошок

До страв з м’яса, риби, 
овочів, до сиропів, до 

випічки

Ваніль Мексика,
Центральна

Америка

Стручки,
порошок

Морозиво, солодкі страви, 
кондитерські вироби, 

десерти, напої
Гвоздика Малукські острови Цілі сушені 

пуп’янки, 
порошок

Маринади, кондитерські 
вироби, випічка

Гірчиця Середня Азія Біле, жовте, 
коричневе 

насіння, 
порошок

Маринади, соління, соуси, 
заправи, страви з м’яса, 

риби, овочів

Імбир Індія Свіжий,
сушений
порошок

Холодні закуски, заправки, 
соуси, напої, страви з м’яса, 

риби, овочів
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Куркума Індія Свіжий корінь, 
сушений 

корінь

Страви з риби, м’яса, рису, 
бобових

Кардамон Індія Стручки,
насіння,
порошок

Випічка, молочні, солодкі 
страви, напої, ковбасні 

вироби, страви з фруктів і 
овочів

Коріандр Мала Азія Насіння,
порошок

Маринади. Страви з риби, з 
овочів, фруктів

Кориця Цейлон Ціла кора, 
порошок

Шоколад, кондитерські 
вироби, солодкі страви з 

фруктів. Напої
Кунжут Африка, Середня 

Азія
Насіння Солодкі страви, халва, напої

Кмин Євразія, 
Нова Зеландія

Висушені
плоди,

порошок

Вироби з сиру, страви з 
овочів, м’яса, птиці, хліб

Кріп Європа, Єгипет, 
Мала Азія

Зелень, насіння Маринади, соління, супи, 
соуси, риба

Карі Індія Свіже листя Страви з бобових страв та 
овочів

Лаврове
листя

Середземномор’я Свіже листя, 
сухе листя, 

порошок

Маринади, соуси, супи, 
страви з овочів, риби та 

м’яса
Майоран Мала Азія Свіжі гілочки, 

сухі гілочки, 
подрібнені, 

порошок

Вино, напої, пиво, страви з 
овочів, холодні закуски

Мак Середземномор’я Насіння
різного
кольору

Випічка, халва

Маслини Канарські острови, 
Азія, Європа

Солені плоди, 
консервовані

Холодні закуски, супи, 
гарніри до страв

Ялівець США Цілі плоди, 
сушені, 

подрібнені

Маринади, лікери, страви з 
овочів, страви з дичини, 

квашена капуста
Мускатний

горіх
Індонезія, Малайзія Цілі горіхи, 

сушений, 
порошок

Додають до пряних 
сумішей, страви з овочів, 
страви з дичини, випічка

Меліса Схід
Середземномор’я, 
Кавказ, Іран, Азія

Свіжі гілочки і 
листя, сушені 

гілочки

Напої, страви з сиру, 
солодкі страви, холодні 

закуски
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Орегано Близький Схід Свіжі гілочки, 
листя сушене, 

подрібнене

Вино, страви з овочів, з 
риби, м’яса, холодні 

закуски
Паприка Південна Америка Червоний

порошок
Страви з м’яса, ковбасні 

вироби
Перець

духмяний
Південна Америка, 
Ямайка, Америка.

Насіння,
порошок

Маринади, розсоли, супи, 
соуси

Чорний
перець

Індія. Насіння,
порошок

Страви з риби, м’яса, 
овочів. Соуси, супи

Розмарин Середземномор’я. Зелені гілочки, 
листочки, 

сушені, 
подрібнені

Вино, напої, страви з м’яса, 
страви з риби, холодні 

закуски

Тамаринд Східна Африка, 
Індія.

Насіння,
порошок

Добавка до карі, супи, 
страви з риби, напої, страви 

з рису
Тим’ян Скандинавія, 

Європа, Азія.
Сухий,

подрібнений
Страви з бобових, 

макаронів, м’яса, бульйони, 
маринади

Чебер Середземномор’я, 
Африка, Європа.

Сухий,
подрібнений

Страви з м’яса, риби, овочів

Фенхель Південна Європа, 
Середземномор’я, 

Америка, Індія.

Зелень, насіння Маринади для риби, страви 
з риби, ковбасні вироби, 
страви з м’яса, випічка

Шафран Близький Схід, 
Індія, Іран, Іспанія.

Висушені
тичинки,
порошок

Різотто, супи, страви з 
м’яса, випічка, барвник для 

сиру
Кмин Голландія, 

Німеччина, 
Польща, Канада, 
США, Мароко.

Насіння,
порошок

Житній хліб, соління, 
страви з овочів, страви з 
м’яса, ковбасні вироби
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ВИСНОВОК

Існує думка, що спеції шкодять здоров’ю. Але й їжа шкодить здоров’ю, 

якщо її вживати багато. Адже навіть ліками можна отруїтися, якщо перевищити 

дозу. Отже, будь-який корисний продукт може зашкодити, якщо не 

дотримуватись норми.

Наприклад, гвоздика, якщо її використовувати у великій кількості, може 

викликати в людини сонливість. Якщо занадто вживати мускатний горіх та 

корицю, то можна зашкодити нервовій системі, а ялівець погано впливає на 

роботу нирок.

Отже, не достатньо знати види спецій, вміти їх підбирати до страв, 

необхідно правильно їх використовувати. Свіжі прянощі більш запашні та 

корисні, та вживати їх не завжди можливо, тому їх сушать, консервують. Щоб 

прянощі зберегли свіжий аромат, їх краще подрібнювати перед вживанням. То 

ж в міру вживайте спеції, прянощі і приправи -  і це вам принесе задоволення і 

користь.

На кухні кухарів різного рівня завжди є беззаперечно багато спецій, 

прянощів і приправ. Напевно, не кожен знає їх походження, не завжди вдається 

поєднати кілька спецій та приправ в одній страві, підібрати саме ту «родзинку», 

яка змінить як смак, так і запах страви.

Завдяки проекту учні познайомились з широким асортиментом прянощів. 

Дізналися, де знаходиться їхня батьківщина, звідки потрапили ті чи інші 

прянощі на наш стіл.

На уроках виробничого навчання учні навчилися підбирати прянощі до 

страв з овочів, риби, м’яса, до солодких страв, соусів та напоїв.

Навчилися розраховувати необхідну кількість приправ згідно з нормами, 

адже надлишок прянощів не тільки погіршує смакові якості, а й шкодить 

здоров’ю.Тож підбирайте, поєднуйте, комбінуйте так, щоб смакувало всім.
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Конкурс -  свято майстерності

Тетяна Петренко,
заступник директора ДПТНЗ 

«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»

Загальноучилищний огляд-конкурс педагогічної майстерності «Панорама 

уроків», який щорічно проходить у ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне 

училище будівництва та сервісу», дав можливість узагальнити результати 

методичної, навчально-виховної та навчально-виробничої діяльності 

навчального закладу у 2014/2015 навчальному році. Цього року він був 

спрямований на обмін перспективним педагогічним досвідом із роботи над 

єдиною методичною темою «Формування потреби учня в самонавчанні шляхом 

впровадження інноваційних технологій», розвиток творчої діяльності педагогів, 

підвищення педагогічної майстерності, підтримку інноваційних розробок, 

піднесення іміджу вчителя.

Чому саме конкурс?

По-перше, дух змагання завжди притаманний людині, яка прагне 

самовдосконалення, успіху чи будь-яких змін у своєму житті.

По-друге, привабливою є сама можливість позмагатися з тими, хто, 

можливо, сильніший від тебе. Навзаєм ти отримуєш змогу довести, що 

найсильніший -  саме ти, і це підвищує самооцінку та додає впевненості в собі.

По-третє, людина, яка працює творчо, завжди в пошуку, завжди у русі, а 

змагання -  це і є творчий пошук та нестримний рух уперед.

Основними завданнями Конкурсу було окреслено низку питань:

- удосконалювати зміст, форми й методи роботи майстрів виробничого 

навчання, викладачів;

- поширювати перспективний педагогічний досвід;

- публічно визнати й відзначити досягнення педагогів, їх внесок в 

методичну роботу училища.
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Проведення Конкурсу передбачало аналіз і оцінку:

- якості уроку, проведеного в межах конкурсу;

- досягнень педагога в навчальній діяльності;

- стану упровадження інноваційних технологій, які ефективно впливають 

на результат уроку.

Досвід роботи навчального закладу показує, що у різні роки конкурс 

проводився за різними номінаціями:

- «Працюємо на імідж училища»;

- «Урок -  територія спілкування»;

- «Особливий почерк»;

- «Навчаємо всіх і кожного зокрема»;

- «Г отуємо фахівця до життєвого успіху» тощо.

Згодом методична служба дійшла висновку, що під час конкурсу досвідчені 

педагоги та педагоги-початківці опиняються в нерівних умовах: перемога, 

зазвичай, на боці досвідченості. Тому з ’явилася номінація «Перший відкритий 

урок», завдяки якій молоді педагоги мають змогу повноправно долучитися до 

змагання, презентувати свої досягнення у справі навчання та виховання, свої 

педагогічні знахідки й відкриття.

Дуже важливо, щоб творчий досвід, сміливість у пошуках технологій, 

методик, методів навчання педагог-початківець здобув саме в перші роки своєї 

педагогічної діяльності.

У  номінації «Перший відкритий урок» було відзначено урок виробничого 

навчання, представлений Клімчук Анною Юріївною. Молодий майстер показала 

фахові знання, мотиваційні вміння, володіння методикою викладання. Урок був 

добре підготовлений, враховані основні методичні вимоги щодо проведення 

вступного, поточного, заключного інструктажів. Була чітко сформульована та 

ефективно реалізована триєдина мета уроку. Учні працювали із задоволенням. 

На уроці панували партнерські взаємовідносини між майстром та учнями.
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Сучасна освіта потребує нових підходів до навчання, яке має ґрунтуватися 

не на передаванні готових знань, а на створенні умов для творчої активності. 

Серед засобів, які реалізують такий підхід, -  інтерактивні методи навчання, 

зокрема, дидактичні ігри.

Перевагами ігрових технологій є те, що вони допомагають розв’язати 

кілька завдань одночасно:

- повніше відтворити практичну діяльність;

- розглянути певну проблему в умовах значного скорочення часу;

- опанувати навички виявлення, аналізу й розв’язання конкретних 

проблем;

- розвивати взаєморозуміння між учасниками гри;

- сприяти розвитку творчого мислення.

Всі ці переваги ігрових технологій роблять більш активними уроки 

молодого педагога Наталії Олександрівни Кірпи. Вона переконана: за

допомогою ігор можна вчити й учитися не тільки того, як треба працювати, 

можна тренувати такі важливі для успішної роботи риси, як: комунікативність, 

лідерські якості, уміння орієнтуватися в складній мінливій ситуації. 

Застосування ігрових технологій у навчальному процесі зумовлене і віковими 

особливостями учнів. У  підлітковому віці активізується потреба у створенні 

свого світу, у прагненні бути дорослим, простежується бурхливий розвиток 

уяви, фантазії, бажання самоствердження.

За основу відкритого уроку економіки вищезазначеного викладача були 

взяті методичні рекомендації, розміщені в журналі «Географія та основи 

економіки в школі», за авторством Анжели Шуканової. Молодий викладач 

творчо опрацювала публікацію, розробила свій власний сценарій уроку, який 

розкривав увесь навчальний потенціал учнів.
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План-конспект уроку основ економіки з теми 
«Безробіття та зайнятість трудових ресурсів»

Наталія Кірпа,
викладач географії, біології та основ економіки 

ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»

Тема: Безробіття та зайнятість трудових ресурсів.

Мета: вчити розрізняти причини, залежно від яких безробіття може бути 

фрикційним, структурним або циклічним, визначати природний рівень 

безробіття, рівень зайнятості, який відповідає потенційному обсягу ВВП, 

наводити приклади фрикційного, структурного, циклічного безробіття, 

пояснювати, чому збільшення фактичного рівня безробіття понад природним 

зменшує ВВП  країни; розвивати вміння обчислювати рівень безробіття, 

пояснювати вплив безробіття на ВВП ; розвивати економічне мислення; 

виховувати толерантне ставлення до одногрупників.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Дидактичне забезпечення уроку: мультимедійна презентація, роздатковий 

матеріал.

Хід уроку

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Як нам вже відомо, показник ВВП  на душу населення характеризує рівень 

розвитку країни. Ще одним показником добробуту населення певної країни є 

показник зайнятості. Кожна держава зацікавлена у високій зайнятості робочої 

сили та невисокому безробітті.

Люди хочуть мати високооплачувану роботу відповідно до своїх здібностей 

та інтересів. Проте жодне суспільство не здатне забезпечити роботою всіх 

працездатних. В економіці з різних причин виникає безробіття. При цьому 

поряд із безробіттям існують вакансії, тобто вільні робочі місця, які не можуть 

зайняти безробітні, бо їхня кваліфікація не відповідає вимогам вакансій.
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Утрата робочого місця може мати для окремої людини негативні наслідки. 

Масове ж безробіття спричиняє шкідливі наслідки для всього суспільства. Воно 

виникає через порушення макроекономічної рівноваги.

Чи справді безробіття таке шкідливе і чи може бути від нього користь для 

суспільства? Ми з вами маємо відповісти на ці запитання.

«Найкраща витрата часу -  це праця», -  так говорить українська народна 

мудрість. Я  сподіваюсь, що ви отримаєте задоволення від праці і не витратите 

марно час, а відкриєте для себе багато нового й цікавого.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. РОБОТА ЗІ СХЕМОЮ

Для того, щоб розібратися, хто вважається безробітним, пригадаємо, що 

таке трудові ресурси.

Трудові ресурси -  усі люди працездатного віку.

Дайте відповідь на питання:

-  Які межі працездатного віку? (15— 64 років).
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Безробітні -  громадяни працездатного віку, які з незалежних від них 

причин не мають заробітку через відсутність роботи, зареєстровані в 

державній службі зайнятості, шукають роботу і готові приступити до неї.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Сьогодні на уроці у вас є чудова нагода «заробити» собі на життя. 

Пропоную вам узяти участь у грі «Наймаємось на роботу».

Уявімо, що ми -  це умовна країна, економіка якої складається з трьох 

виробництв:

• фабрика одягу • агрофірма • авіазавод

Всі учні -  це наявні трудові ресурси, якими володіє країна.

У  нашій країні всі потреби задовольняють цукерки і саме їх отримують 

робітники за виконану роботу. Виробництва представляють менеджери.

Кожен менеджер отримує:

• одну з вивісок: «Фабрика одягу», «Агрофірма», «Авіазавод»;

• аркуші паперу формату А4, з розрахунку 5 на 1 -го учня;

• інструкції з виробництва товару;

• бланк з обліку кадрів.

Консультація викладача

Завдання для робітників: ви можете влаштуватись на будь-яке з трьох 

виробництв. Вам потрібно підійти до менеджера відповідної компанії, 

влаштуватися до нього на роботу і заповнити власну трудову книжку.

Гра триватиме п’ять раундів (виробничих періодів). За один виробничий 

період кожен з робітників виготовляє одну одиницю продукції і отримує у свого 

менеджера заробітну плату.

Після кожного періоду будуть оголошуватись події в економічному житті 

країни, і робітники можуть змінювати місце роботи. Проте в цьому разі вони 

пропускають наступний виробничий період і на один раунд гри стають 

безробітними.
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В реальному житті людині також потрібен час на пошук нової роботи.

Менеджер нової компанії зараховує вас у резерв, і в наступному періоді ви 

працюватимете саме в цій компанії.

Після кожного раунду робітники заповнюють трудову книжку (додаток 

«Трудова книжка»).

Завдання для менеджерів: у першому раунді вам необхідно на роботу 

найняти всіх, хто бажає. Кожен робітник відповідно до інструкції повинен 

опанувати виробництво товару і виготовити одну одиницю продукції. В  процесі 

гри чисельність робітників у вашій компанії може змінюватись.

Нових робітників ви спочатку записуєте в резерв на один раунд. При 

звільненні ви робите відповідний запис про причину звільнення в трудову 

книжку робітника. При завершенні кожного раунду ви розраховуєтесь з 

робітниками цукерками, які отримуєте у викладача в обмін за здану продукцію.

Перший раунд

За командою викладача учні стають у чергу до менеджерів. Менеджери 

заповнюють бланк обліку кадрів за перший раунд. Кожен робітник виготовляє 

одну одиницю товару.

Коли виробничий період закінчено, кожний робітник здає продукцію, 

отримує по одній цукерці і заповнює власну трудову книжку.

- Чи не виникло в когось бажання змінити місце роботи?

- Поясніть мотиви свого добровільного звільнення.

- Наведіть приклади причин, чому люди добровільно змінюють місце 

роботи (Конфлікт з керівництвом, переїзд на нове місце проживання).

• Фрикційне безробіття виникає тоді, коли частина населення 

добровільно змінює місце роботи, частина тимчасово втрачає сезонну 

роботу, а частина, особливо молодь, вперше шукає роботу.

Фрикційне безробіття виникає внаслідок того, що працівнику, котрий 

добровільно втратив попереднє місце роботи за будь-яких причин, необхідний
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час для того, щоб знайти нове місце роботи.

Другий раунд

«У зв’язку з низкою аварій на літаках вітчизняного виробництва відбулося 

різке скорочення попиту на них. Тому виробництво літаків згортається, ряд 

цехів закривається, і кожного третього робітника звільняють».

(Менеджер авіазаводу записує в трудову книжку «звільнений за 

скороченням»).

- Запитайте менеджера авіазаводу, кого він змушений звільнити?

- Чому?

- Чи не виникло в когось бажання добровільно змінити місце роботи? 

Чому?

Третій раунд

«Агрофірма нарощує обсяги виробництва і платить по 3 цукерки за день.

Авіазаводу вдалося подолати тимчасові труднощі: замість літаків вони 

випускають кораблі і підняли заробітну плату до двох цукерок за день.

Ті з робітників, які не вміють робити кораблі, мають бути звільнені.

Лише на фабриці одягу зарплата, як і раніше, -  одна цукерка за день».

- Запитайте менеджера авіазаводу, кого він змушений звільнити?

- Чому? (Робітники не володіли необхідними навичками виготовлення 

кораблів).

- Чи не виникло в когось бажання добровільно змінити місце роботи? 

Чому? (Вищий рівень зарплати на агрофірмі).

Четвертий раунд

«На фабриці одягу завдяки впровадженню лінії автоматичного розкрою 

тканин значно зросла продуктивність праці, що дало змогу підняти рівень 

зарплати до 2 цукерок за день, але двох людей потрібно звільнити.

На агрофірмі новий пакувальний автомат змінив умови праці, тому двох 

робітників треба звільнити. Рівень зарплат на агрофірмі -  3 цукерки за день.
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На авіазаводі, який тепер випускає кораблі, робітникам платять 2 цукерки 

за день».

- Запитайте у  менеджера агрофірми, кого він змушений звільнити?

- Чому? (Автоматизація виробництва призвела до звільнення робітників )

- Чи не виникло в когось бажання добровільно змінити місце роботи?

- Пригадайте, як змінилась структура виробництва в третьому раунді? (В 

країні замість літаків почали виробляти кораблі і зросло виробництво м ’яса, як 

результат -  скоротилось безробіття, зросла зарплата).

- Як автоматизація виробництва в четвертому раунді вплинула на 

робітників фабрики одягу і агрофірми? (На фабриці одягу підвищилась 

продуктивність праці і зросла зарплата. На агрофірмі автомат витіснив 

«живу працю», і це призвело до звільнення робітників).

• Структурне безробіття виникає внаслідок зміни структури 

виробництва, коли в результаті НТП попит на деякі професії зменшується або 

взагалі зникає, а на інші, яких раніше не було, зростає.

П'ятий раунд

«Економіку країни вразила криза, оголошений урядом дефолт ЗМІ назвали 

«чорною п’ятницею».

Новий суднобудівний завод заморожує обсяги виробництва, тому не наймає 

нових робітників.

Фірма одягу скорочує виробництво і змушена наполовину скоротити своїх 

робітників.

Агрофірма виявилась банкрутом і закривається.»

- Запитайте у  менеджера агрофірми, кого він змушений звільнити?

- Чому?

- Чому в період кризи фірма, яка випускає м ’ясні продукти харчування, 

могла збанкротувати? (М'ясо -  дорогий товар, з падінням доходів населення в
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період кризи відбудеться перерозподіл споживчих витрат на користь товарів 

повсякденного попиту (хліба, круп)).

• Циклічне безробіття зумовлюється спадами виробництва, коли 

сукупний попит на товари і послуги знижується, зайнятість скорочується, а 

безробіття зростає. Масове безробіття починається одночасно і повсюди.

Цю ситуацію ілюструють події п’ятого раунду.

- Якби зараз почався шостий раунд, чи були б у  вас перспективи 

працевлаштуватися? (Дуже примарні).

- Порахуйте кількість зароблених цукерок.

- Кому вдалося заробити найбільше цукерок? Завдяки чому? (Працював усі 

виробничі періоди, переходив на більш оплачувану роботу)

- У кого найменше цукерок? (Кілька виробничих періодів був безробітним)

- Чому ви ставали безробітними?

Учні наводять причини, записують в таблицю:

Причини безробіття

добровільне вимушене

Пошук більшої зарплати 

Пошук кращих умов

Скорочення штату

Ліквідація підприємства

Зміна вимог до кваліфікації 
працівників

- Як змінювалась кількість безробітних у  ході гри? (Найбільше -  в п ’ятому 

раунді, коли з ’явилось циклічне безробіття).

- Чи можна уникнути циклічного безробіття? (Так, якщо в економіці 

почнеться фаза піднесення, проте це мало залежить від окремого працівника. 

Зусилля уряду повинні бути спрямовані на ліквідацію циклічного безробіття)

Зверніть увагу на таблицю «Структура зайнятості населення».
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Таблиця «Структура зайнятості населення»

1 р а у н д 2  р а у н д 3  р а у н д 4  р а у н д 5  р а у н д

З а й н я т і

в и р о б н и ц т в о м ,

в с ь о г о

З а й н я т і

в и р о б н и ц т в о м

о д я г у

З а й н я т і

в и р о б н и ц т в о м

м ’ я с а

З а й н я т і

в и р о б н и ц т в о м

м а ш и н :

• л і т а к і в

• к о р а б л і в

Б е з р о б іт н і ,

в с ь о г о

У  т о м у  ч и с л і  

д о б р о в іл ь н о

В и м у ш е н о

Для того щоб оцінити проблему зайнятості населення, прийнято оперувати 

не кількістю безробітних, а рівнем безробіття, який вимірюється в відсотках за 

відповідними формулами.

Рівень безробіття -  це частка ЕАН, що не зайнята в певний момент у 

виробництві:

Рівень безробіття = кількість безробітних/ЕАН*100%

- Розрахуйте рівень безробіття в кожному раунді.

- На основі даних таблиці демонстраційного матеріалу встановіть 

залежність між кількістю безробітних і кількістю випущених одиниць 

продукції -  ВВП країни. (Кожен безробітний зумовлював зменшення випуску 

продукції).

Висновок: безробіття зумовлює падіння ВВП.
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IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Диктант

Визначте, якою формою безробіття охоплені такі категорії населення:

А фрикційне

Б структурне

В циклічне

1. Після переробки врожаю цукрових буряків на заводі залишилось 

працювати кілька ремонтників і бригадир. (А)

2. Металург звільнений внаслідок загального скорочення попиту на метал 

майже в усіх галузях. (В)

3. Випускник вишу вперше шукає роботу. (А)

4. Комп’ютерний набір витіснив друкарок. (Б)

5. У вересні фірма звільнила вуличних продавців квасу. (А)

6. Загальноекономічний попит і виробництво продукції скорочується. (В)

7. Реалізатор шукає більш високооплачувану роботу. (А)

8. Пан Дмитренко утратив роботу через те, що на підприємстві, де були 

встановлені автомати з продажу кави, чаю, ліквідували робоче місце продавця 

цих товарів. (Б)

9. Сильні морози зупинили будівельні роботи і будівельники перебувають у 

простої. (А)

10. Пан Онищук був звільнений у зв’язку з закриттям заводу, що виробляв 

залізобетонні конструкції, в період скорочення обсягів будівництва. (В)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ. 

ФРОНТАЛЬНА БЕСІДА

1. Що таке безробіття?

2. Як розраховується рівень безробіття?

3. Які є види безробіття?

4. Який з видів безробіття є найважчим? Чому?
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V ! ОЦІНЮВАННЯ

VН. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Бачу, ви насправді зрозуміли новий матеріал і засвоїли його. Сподіваюсь, 

що дана інформація буде вами використана з користю в майбутньому. Оскільки 

ви всі належите до категорії «робоча сила», хочу побажати вам ніколи не 

опинитися в категорії «безробітні».

VШ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал у підручнику с. 107-110.

Знайти приклади в повідомленнях ЗМІ про види соціальної допомоги 

безробітним з боку держави.
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План-конспект уроку виробничого навчання з теми 
«Приготування пельменів»

Анна Клімчук,
майстер виробничого навчання 

ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище
будівництва та сервісу»

Тема програми. Приготування прісного тіста та виробів з нього.

Тема уроку. Приготування пельменів.

Мета уроку:

- сформувати вміння і навички приготування пельменів;

- виробити вміння правильно організовувати робоче місце, ефективно 

використовувати робочий час;

- виховувати охайність у роботі.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

Дидактичне забезпечення уроку:

- інструкційно-технологічні карти;

- фото страв.

Матеріально-технічне забезпечення:

- обладнання: ваги, електроплити, виробничі столи;

- посуд та інвентар: обробні дошки, каструлі, сковороди, друшляки, 

гарнірні ложки, шумівки, копистки дерев’яні, качалки, лотки;

- посуд для відпуску: мілкі столові тарілки, баранчики.

Сировина: яйця, сіль, борошно, вода, м’ясний фарш, вершкове масло, сметана, 

кетчуп, сир, зелень.

Міжпредметні зв’язки:

1. Технологія приготування їжі: «Приготування пельменів».

2. Організація підприємств громадського харчування: «Організація 

роботи в гарячому цеху».

3. Фізіологія харчування, санітарія і гігієна: «Особиста гігієна кухаря».
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4. Обладнання підприємств громадського харчування: «Обладнання

гарячого цеху».

Хід уроку

I. Організаційна частина

1. Рапорт чергового.

2. Перевірка наявності учнів.

3. Перевірка готовності учнів до уроку (санітарний стан та особиста

гігієна).

4. Перевірка наявності щоденників та рецептурників.

II. Вступний інструктаж

1. Мотивація навчання

Слово майстра

Ми продовжуємо вивчати тему «Приготування прісного тіста та виробів з 

нього». Темою сьогоднішнього уроку є «Приготування пельменів». На цьому 

уроці ми маємо удосконалити теоретичні знання, набути практичних вмінь та 

навичок із приготування та відпуску пельменів.

Пельмені -  сучасна, найбільш поширена і така, що користується великим 

попитом у населення, страва. Велику популярність пельмені завоювали в меню 

українців та інших народів Європи. Адже вони смачні, висококалорійні, добре 

засвоюються. Готують їх як масово, так і під замовлення, навіть існує тип 

підприємства «Пельменна».

Подають пельмені як другу страву, а також готують бульйон з пельменями і 

подають як першу страву. Різну смакову гармонію пельменів забезпечують 

приправи, з якими їх подають: оцет, сметана, майонез, масло.

Як на практиці, так і в майбутній роботі вам часто доведеться готувати та 

подавати пельмені, тому набуті на сьогоднішньому уроці знання та вміння вам 

будуть у нагоді.
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До сьогоднішнього уроку домашнім завданням було підготувати 

повідомлення про пельмені. Будь ласка, Кислинська Іра, Михайліченко Юля, 

Шабатін Павло, вам слово.

Повідомлення учнів

1. Чомусь багато хто думає, що пельмені -  споконвіку російська страва. 

Але це не зовсім так. Точніше, зовсім не так. Їх люблять багато народів, тому 

кожна нація приписує винахід цієї диво-страви саме собі. За легендами, в 

більшості випадків історія про походження пельменів -  це історія про бідняків, 

їхню винахідливість, коли вироби з тіста і різної начинки з'являлися як 

результат пошуку виходу зі складного становища.

2. Втім іноді до створення «вух з тіста» прикладав руку і який-небудь 

язичницький бог. Так, наприклад, серед жителів глухих сіл Фінляндії досі 

побутує повір'я, що колись давно комусь із богів прийшло в голову зліпити з 

тіста і залишків баранячого фаршу щось схоже на сучасні пельмені. Фінський 

«божок», посміявшись над власним винаходом, викинув його простим 

смертним, нагодувавши таким чином чи не половину населення маленького 

села, що знаходилося неподалік від його житла.

3. У  Західній Європі існує легенда, що пельмені придумав невідомий монах 

під час Тридцятилітньої війни. Під час голодних років він примудрився дістати 

величезний шматок м'яса. Щоб їжі вистачило на всіх, він порубав м'ясо із 

зеленню і прянощами і загорнув отриманий фарш в тісто. А у татар, удмуртів і 

перм'яків ця страва взагалі вважається ритуальною. В ній символічно 

втілювалося принесення в жертву всіх видів худоби, якими володів чоловік. 

Тому й традиційна уральська м'ясна начинка пельменів складається з трьох 

видів м'яса -  яловичини, баранини і свинини, які з'єднуються в строго певній 

пропорції.

2. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок (фронтальна бесіда)

У Назвіть компоненти тіста для пельменів.
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У Як готують тісто для пельменів?

У Які складові фаршу для пельменів?

У Як готують фарш?

У Які правила варіння пельменів?

3. Вивчення нового матеріалу 

Пояснення і показ майстра

Організація робочого місця для приготування тіста

Дошка з маркуванням «борошняні вироби» кладеться на долоню від краю 

столу та по центру столу. Оскільки технологічний процес іде зліва направо, то 

борошно розташовується зліва, потім сіль, яйце, вода, лоток для готового тіста. 

Приступаємо до замісу тіста.

1. У  воді розчиняємо сіль та яйце.

2. У  борошні робимо заглиблення, в яке додаємо суміш води з яйцем та 

сіллю, замішуємо тісто.

3. Тісто замішується в мисці до тих пір, поки не вбереться все борошно.

У Чим відрізняється тісто для пельменів від тіста для вареників?

4. Потім тісто перекладаємо на дошку та замішуємо до однорідної 

консистенції.

Тісто вважається готовим, якщо при натисканні пальцем на його поверхню 

заглиблення відновлюється.

5. Тісто залишаємо на 30 хвилин, накривши серветкою.

У Чому тісто не розкачують відразу після замішування?

На уроці ми відпрацюємо два способи формування пельменів: перший -  

коли тісто розкачується в пласт і за допомогою виїмки формується виріб, 

другий -  коли тісто розкачується в пласт, на нього викладаються кульки фаршу 

на певній відстані, накривається іншим пластом тіста та формуються пельмені. 

Організовуємо робоче місце для першого способу формування пельменів
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Марковану дошку кладемо на долоню від краю столу. На дошці зліва 

розташовуємо тісто, потім фарш, борошно та лоток для сформованих 

напівфабрикатів. З правої сторони від дошки розміщуємо лоток з потрібним 

інвентарем та інструментами (качалка, ніж, виїмка, чайна ложка). Зліва від 

дошки -  серветки.

Приступаємо до формування однієї порції пельменів

1. Середину дошки посипаємо борошном і кладемо відважене тісто.

У Скільки тіста потрібно для однієї порції? ( 83 г)

2. За допомогою качалки, посипаної борошном, розкачуємо тісто в пласт 

товщиною 1,5-2 мм. При цьому звертаю вашу увагу, що тісто розкачуємо від 

середини до боків, пласт повинен мати однакову товщину.

3. Виїмкою круглої форми порціонуємо тісто. Для того щоб виїмка не 

прилипала до тіста, її потрібно занурити в борошно.

4. Починаємо порціонувати з країв пласта. Вирізати потрібно так, щоб було 

якнайменше відходів тіста. Залишки тіста прибираємо, накривши серветкою, 

для подальшого використання.

5. На кружальця тіста викладаємо фарш, попередньо зважений.

У Яка норма фаршу для порції пельменів?( 103 г)

6. Чайною ложкою рівномірно розкладаємо фарш по центру кружалець.

7. Тісто з фаршем кладемо в ліву руку, згинаємо тісто навпіл, щоб краї 

прилягали один до одного, і потім придаємо форму пельменів, з’єднавши кінці.

8. Сформований напівфабрикат кладемо на посипаний борошном лоток.

Всі вироби повинні мати однакові розміри та форму, добре заліплені краї.

Фарш не повинен залишатися на поверхні тіста.

9. Сформувавши всі напівфабрикати, лоток з пельменями кладемо в 

морозильну камеру, де пельмені зберігаються до варіння при температурі 0 

градусів.
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Організовуємо робоче місце для другого способу формування

Для цього потрібні: дошка, за дошкою зліва направо -  тісто, фарш, яйце, 

борошно, лоток для сформованих напівфабрикатів. Справа -  лоток з 

інструментом та інвентарем, зліва -  серветки.

1. Відважене тісто розподіляємо на 2 частини, оскільки для формування 

будемо використовувати два пласти тіста.

2. Починаємо з розкачування першого пласта тіста, товщина його повинна 

бути 1,5-2 мм. Розкачуємо тісто від середини до боків.

3. Розкачаний пласт тіста перекладаємо на лівий край дошки і приступаємо 

до розкачування другого пласта тіста, попередньо посипавши дошку борошном.

4. Підготовлений пласт тіста змащуємо яйцем.

5. Викладаємо кульки фаршу масою 7-8 г на відстані 3 см один від одного.

6. Беремо другий пласт і накриваємо зверху так, щоб всі кульки фаршу 

були прикриті тістом.

7. Рукою виділяємо контури: для зручності роботи -  з виїмкою. За 

допомогою виїмки формуємо пельмені.

При формуванні цим способом форма пельменів відрізняється від першого 

способу і має форму півмісяця.

8. Сформовані пельмені перекладаємо на лоток, посипаний борошном, та 

ставимо в морозильну камеру.

(Черговий прибирає робоче місце, майстер організовує робоче місце для 

варіння пельменів).

Приступаємо до варіння пельменів

Для варіння пельменів нам знадобиться: каструля ємкістю 3 л, шумівка, 

гарнірна ложка.

У Скільки літрів води потрібно для варіння 1 кг пельменів? (4 л води)

У Скільки солі? (20 г)
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1. В киплячу підсолену воду закладаємо пельмені. Закладати потрібно 

обережно, по декілька штук -  так, аби вода не розбризкувалась на поверхню 

плити та не потрапляла на руки.

У Який вихід напівфабрикату пельменів на одну порцію? (185 г)

Пельмені слід час від час від часу помішувати гарнірною ложкою, щоб 

вони не злиплися. Звертаю увагу на те, що після закипання води каструлю не 

слід щільно закривати кришкою, а знімати кришку слід на себе, щоб не 

обпектися парою.

У Чому не слід закривати щільно?

2. Після закипання пельмені повинні варитися 5-7 хвилин при слабкому 

кипінні.

У Чому саме такий час варіння?

(Менше не можна, тому що сирий фарш не встигне приготуватися, а 

якщо варити довше, то пельмені розваряться).

Рекомендується відварювати пельмені за потребою, невеликими партіями.

3. Відварені пельмені виймаємо обережно шумівкою, даємо стекти воді і 

перекладаємо в посуд.

4. Заправляємо розтопленим вершковим маслом. (10 г).

У Який посуд використовують для подачі пельменів? (Мілка столова 

тарілка, баранчики).

5. В  мілку столову тарілку порціонуємо пельмені виходом 200 г. Для 

контролю використовуємо ваги.

У Чому вихід змінився?

Зараз ви побачили правила подачі відварних пельменів, заправлених маслом. Їх 

можна також подати із сметаною або оцтом, також відварені пельмені можна 

посипати дрібно січеною зеленню петрушки чи укропу.
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Пельмені відпускають також смаженими та запеченими. Для подальшої роботи 

ви розділилися на три бригади, по 5 учнів у кожній. Кожна бригада отримала 

своє завдання, а саме:

I бригада -  пельмені відварні,

II бригада -  пельмені смажені,

III бригада -  пельмені, тушковані в сметані.

4. Повідомлення правил техніки безпеки, вимог санітарії та гігієни, 

організації робочих місць.

• Перед початком роботи особливу увагу звертаю на необхідність 

дотримання правил безпеки при роботі з електроплитами.

• Під час роботи слід витримувати правила санітарії і гігієни (після 

завершення кожного процесу прибирати робоче місце).

• Наплитний посуд повинен бути чистим, з рівним дном, надійно 

прикріпленими ручками.

• По закінченні роботи потрібно прибрати робоче місце.

III. Поточний інструктаж

Учні займають робочі місця згідно з отриманими завданнями. Кожен учень 

відпрацьовує прийоми і навики щодо приготування пельменів.

Кожна бригада має технологічні картки, якими учні повинні користуватися 

при приготуванні страв.

При оцінюванні будуть враховуватися:

- відповіді на вступному інструктажі;

- організація робочого місця;

- дотримання правил безпеки праці;

- послідовність технологічного процесу;

- правильність виконання трудових прийомів;

- зовнішній вигляд та смакові якості страв;

- навички роботи з інструкційно-технологічними картками;
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- нормування часу.

Перший цільовий обхід

Перевірка своєчасності початку роботи, організації робочих місць, 

дотримання правил з техніки безпеки праці та особистої гігієни.

Другий цільовий обхід

Перевірка послідовності у виконанні роботи, дотримання технології 

приготування страв.

Третій цільовий обхід

Надання індивідуальної допомоги у виконанні завдань.

Цільовий обхід на завершальному етапі уроку:

- самоконтроль якості виконання завдання на завершальному етапі;

- виконання учнівських норм часу;

- безпека праці на завершальному етапі;

- прибирання робочих місць.

IV. Заключний інструктаж

5. Підведення підсумків уроку

(На стіл для дегустації виставляються порції приготованих пельменів. Стіл 

сервірується закусочними тарілками та виделками, склянками із водою та 

серветками).

Сьогодні на уроці ви навчилися готувати та подавати пельмені.

6. Рефлексія (аналіз діяльності)

У Як ми виконували сьогоднішню роботу?

У Чому саме так ми робили?

(Проводиться дегустація страв, при цьому учні користуються інструкційно - 

технологічними картками, в яких указані вимоги до якості страв).

7. Аналіз помилок

8. Оголошення оцінок

V. Домашнє завдання: повторити матеріал з теми «Приготування локшини».
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Вечір-реквієм «Мій край в період 1932-1933 років»

Елла Шемякіна,

заступник директора з виховної роботи 

ДПТНЗ «Фастівський центр професійно -технічної освіти»

Місце проведення вечора: бібліотека центру.

Оформлення: музичний супровід, квіти, запалені свічки; виставка публікацій і 

творчих робіт про трагічні сторінки історії нашої держави періоду Г  олодомору 

1932-1933 років.

1-й ведучий: 24 листопада в нашій державі відзначається День пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій. Народ України схиляє голову перед 

трагічною сторінкою свого життя. 1932 р ік .три дц ять. . чорний рік. Прах семи з 

половиною мільйонів стукає в наші серця. Їх ніхто не судив, отже, ніхто не 

реабілітує. Ніхто, крім нас з вами, співвітчизників і довговічних боржників.

2-й ведучий: Цей стражденний 1933. Україну, одну з найродючіших і 

найблагодатніших земель, огорнули чорні крила голоду, сліз, страждань.. .Це 

крила хижака, які міцно стискали до нестями, до болю, до божевілля. Досі не 

віриться, що тут в Україні -  житниці -  раптом зник хліб, люди залишилися без 

зернини. І це в урожайний 1932 рік.

1-й ведучий: Так що ж стало причиною голоду 1932-1933 років? Про це нам 

розкаже викладач історії Валентина Адамівна Склярова.

Виступ Склярової В. А.

Причини голодомору варто шукати в глибинах тоталітарного режиму, який 

в 30-ті роки вже сформувався в Радянському Союзі.

На Україні були досить сильні сепаратиські тенденції. Запекла боротьба 

українського народу протягом 1917-1920 рр. -  яскравий приклад тому.

Голодомор повинен був якщо не покінчити з «українським буржуазним 

націоналізмом», так більшовицька влада визначила боротьбу українського
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народу за свої національні права, то, принаймні, значно послабити його.

Знищеннями та русифікацією диктатура забезпечувала перемогу.

Проголошуючи плани побудови соціалізму, називаючи свою владу 

диктатурою робітників і селян, більшовики вдавались до обману. Селяни були 

для них незручним об’єктом експлуатації. Господаря було важко поставити на 

коліна, він знав собі ціну.

Радянські комуністи -  противники приватної власності в різних її формах і 

розмірах -  шляхом колективізації, яка масово почала запроваджуватися в 

Україні в 1929 році, домагались перш за все задоволення потреб держави в 

дешевій сільськогосподарській продукції, а також ліквідації дрібної приватної 

власності селян.

Селяни, не бажаючи втрачати основну опору своєї відносної свободи -  

земельну власність, чинили опір. Тисячі селянських родин, оголошених 

куркулями і підкуркулями, були відправлені в Сибір та інші райони далекої 

півночі.

Але цього було замало, щоб поставити українське село, Україну на коліна. 

Протистояння колективізації Сталін не міг забути. І чорна коса смерті 

опустилась над Україною: вона нищила мораль; знищувала народ, людські 

цінності.

І хочеться вірити, що в розгойданих дзвонах пам’яті ми не тільки почуємо 

голос історії, ми відчуємо відповідальність за майбутнє України.

2-й ведучий: То був страшний навмисний злочин,

Такого ще земля не знала,

Закрили Україні очі

І душу міцно зав’язали.

1-й ведучий: Голодне лихоліття найболючіше вразило дітей. Вони 

виявились найменш захищеними. За переписом населення 1926 року, дітей 

віком до 4-х років, виявилось 16%, тобто у голодний 33-й їм мало б
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виповнитися по 10 років.

Та не судилось.

2-й ведучий: Я ще не вм ер .

Ще промінь в оці гр ає .

В четвер мені пішов 10-й рік.

Хіба в такому віці помирають?

Виступ Нагаєвої Людмили та Гребініченко Ю лії «Діти і голодомор», 

учениць групи № 317:

Голодомор винищив або покалічив ціле покоління селянських дітей -  як в 

усьому СРСР, так особливо в Україні. Згубність такого явища неможливо 

переоцінити. Доля дітей у цій величезній катастрофі найбільше приголомшує 

Розум, і не може бути виправдана з будь-якого погляду. Знімки дітей із 

кінцівками, що виглядають як пальці, і веслоподібними головами доводять до 

нестями, як це завжди буває за подібних обставин. Але цього разу, на відміну 

від голоду 1921 року, на цих знімках не видно працівників благодійних 

організацій, які намагаються хай і з незначними шансами врятувати їх.

Один спостерігач так пише про вцілілу дитину: «Бідний хлопчик бачив так 

багато смертей і так багато страждань, що, здається, вважав усе це частиною 

життя. Для нього не було іншого життя. Діти завжди сприймали страхіття свого 

становища як щось самозрозуміле».

Війну проти дітей більшовики виправдовували «історичною потребою», і 

відсутність «буржуазної сентиментальності» у виконанні рішень партії стала 

засобом перевірки якостей справжнього комуніста. Коли секретар одного з 

окружкомів партії заявив, що слід залишати куркулям стільки насіння, щоб вони 

могли сіяти і годувати своїх дітей, його піддали критиці. В Архангельську в 

1932-1933рр. дітям депортованих «куркулів» не давали шкільних сніданків, а 

також талонів на одержання одягу, на що мали право інші.
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У цьому була своя логіка. «Куркульство як клас», який режим мав намір 

ліквідувати, складався не тільки з дорослих, а й з дітей. Більше того, постулат 

Маркса про те, що буття визначає свідомість, сприймався цілком безпосередньо. 

Наприклад, уцілілі діти «куркулів», навіть відокремлені від своїх родин, носили 

своє соціальне тавро в усіх документах, і їх завжди можна було заарештувати, 

коли цього вимагала «більшовицька пильність».

Переслідування дітей за дії їхніх батьків стало вже традицією нового 

режиму. Досить згадати розстріл 14-річного царевича в 1918 році чи його 

ровесника -  сина старого більшовика Н. Лакоби у 1937 році. У 1930-х роках 

дітей та їхніх матерів повсюдно засуджували як так званих «ЧСИР» («член 

семьи изменника Родиньї») -  обвинувачення, яке неможливо було спростувати.

Дітей «куркулів» часто залишали напризволяще, коли обох батьків 

арештовували, а іноді їх брали на виховання односельці. Оповідають, 

наприклад, що в одній родині, де батька давно заарештували, а мати просто 

вмирала від утоми в полі, селяни, які працювали поруч, брали дитину до своєї 

хати. Типовим прикладом може слугувати історія одного українського 

селянина, що відмовився вступити до колгоспу. За це його арештовували, 

побили та заслали, а дружина повісилась в коморі. Тоді бездітна родина взяла 

їхнього малого хлопчика до себе. А той тільки те й робив, що сидів у своєму 

покинутому домі, повертаючись до них лише ввечері, і ніколи не розмовляв. 

Подібних історій сиріт-жертв колективізації, яких приймали до себе селяни, 

безліч. Іноді людська передбачливість і винахідливість рятували родину, 

принаймні на якийсь час. Одна особа, яка пережила лихоліття, розповідає: 

повернувшись додому після школи 10-річною дитиною, вона побачила хату 

порожньою та замкнутою. Батька заарештували, а матір і маленьких дітей узяла 

до себе бідна селянська родина. Щоб урятувати їх, оповідач та його 12 -річний 

брат мусили переховуватися і взагалі жити на власний розсуд. Одначе батькові 

вдалося втекти і він став мандрівним чоботарем. Замість платні за роботу він
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просив усіх посилати харчі його родичам. Батько навіть знайшов можливість 

ховати деякі харчі у місцевого активіста, де їх, звичайно, не шукали. Хлопці теж 

не сиділи без діла -  вони ловили рибу, коли вдавалося уникнути сторожі.

Але надати будь-яку допомогу потерпілим не завжди було можливо. Малі 

діти складали значну частину тих 15 -20% селян, які вмирали під час етапу до 

місць заслання у 1930-1932 роках. Ще більше їх померло вже на засланні. Так, 

за березень-травень 1930 року загинуло майже 25 тис. дітей у церквах Вологди, 

які використовувались як пересильні пункти.

Залишившись сиротами, діти жили на межі людського існування, і багато з 

них померло. Як і стосовно дорослих, неможливо сказати точно, скільки дітей 

стали жертвами депортацій, а скільки -  голоду, але існують докази того, що 

голод був страшним лихом.

Отож, у 1932 році становище дітей українських селян було вкрай 

жахливим. Голод не лише постійно посилювався, він здійснював також 

величезний психічний тиск на людей. А якщо говорити загальніше, то це був 

просто голодомор -  не більше і не менше. І він часом примушував робити вибір, 

що межував із божевіллям. Так, навесні 1934 року одна жінка сказала тим, хто 

милувалися її дітьми, що мала їх аж шестеро, але вирішила врятувати «трьох 

найздоровіших і найрозумніших» коштом смерті інших, поховавши їх за хатою.

Агроном описує, як він ішов із місцевим урядовцем від одного села до 

іншого і знайшов мертву жінку, на грудях якої лежало живе немовля. З її 

документів він дізнався, що жінці було 22 роки, а її село розташоване аж за 

13 км від цього місця. Це значило, що виснажена голодом жінка пройшла цю 

відстань пішки. Чоловіки передали немовля до найближчого харчового пункту, і 

їм мимоволі спало на думку: чи хтось коли-небудь скаже дитині, що сталося з її 

матір’ю?

Артур Кьостляр бачив з вікна потягу голодуючих дітей, які «були подібні 

до заспиртованих ембріонів. Станції були заповнені селянами, що жебрачили з

161



опухлими руками та ногами, жінки, які підносили до вікон вагонів страхітливих 

дітей з величезними головами, що хиталися, з подібними до палиць кінцівками 

та набухлими загостреними животами.». І це йшлося про родини, які, 

принаймні, мали сили дістатися до залізничної колії.

Існує багато подібних описів дітей: «Вони виглядали саме так: їхні голови 

були схожі на важкі м’ячі на тонких, як у лелек, шиях, і видно було кожну 

кістку їхніх рук і ніг, що виступали зі шкіри, і весь кістяк проступав зі шкіри, 

що виглядала, як жовта марля. Дитячі обличчя були старі, зморені, ніби цим 

дітям було сімдесят років. А з початком весни вони вже зовсім не мали облич. 

Замість них були птахоподібні голови з клювами чи жаб’ячі голови з тонкими і 

довгими губами, а деякі з них нагадували риб з відкритими ротами. То не були 

людські обличчя». Він порівнює їх з єврейськими дітьми в німецьких газових 

камерах і коментує: «Це були радянські діти, і ті, що карали їх смертю, були 

радянські люди».

У більшості випадків діти вмирали вдома разом з усією родиною. Іноді 

вони гинули останніми і не мали ніякого уявлення, що їм робити. Коли голод 

ставав зовсім нестерпним, батьки відсилали своїх дітей з дому в надії, що вони 

якось виживуть у світі жебрацтва та дрібних крадіжок, котрий ніколи не був би 

їхнім, якби вони залишалися зі своїми родинами. Один із жителів села Чорнухи, 

колишній партизан, який вступив до колгоспу в 1930 році з жінкою та п’ятьма 

дітьми, був відданим активістом. Коли ж голодна смерть стала зовсім близько, 

він узяв своїх чотирьох уцілілих дітей (одного забили до смерті за крадіжку 

городини) та пішов до секретаря окружному партії, але той не зміг йому обіцяти 

нічого певного. Тоді батько залишив дітей із секретарем, який віддав їх до 

дитячого будинку, де двоє незабаром померли. Дізнавшись про це, батько 

повісився на дереві перед будинком окружкому.

Найбільше вражають розповіді самих дітей. Так, семирічний хлопчик казав, 

що після того як його батько помер, а мати спухла так, що не могла встати, вона
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веліла йому «піти та пошукати собі харчів». Інший хлопчик восьми років 

покинув домівку, коли обоє його батьків померли. Дев’ятирічний хлопчик, 

залишившись без матері, злякався свого батька та пішов із дому; іншому 

хлопчику дев’яти років мати наказала якось рятуватися, і обоє плакали, коли він 

лишав домівку; восьмирічний хлопчик, побачивши своїх батьків опухлими та 

безпомічними, пішов світ за очі. Часом мати йшла з дому зі своєю останньою 

вцілілою дитиною. Існує багато історій про матір і немовля, які лежали мертві 

на дорозі чи на вулиці міста. Деякі залишали маленьку дитину коло чиїхось 

дверей або просто будь-де -  світ не без добрих людей. Коли голод почав 

посилюватися, селяни відвозили своїх дітей до міст і залишали там у надії, що 

хтось пожаліє їх. Діти часто помирали на перший чи на другий день. Одного 

такого бачили в Харкові: коли він умирав у канаві, його «шкіра була вкрита 

нездоровим білуватим пушком, як цвіль». Іноді діти виживали, оскільки 

потрапляли у більш-менш організовані групи. Вони ловили котів та птахів, 

шукали у смітті рибні голови або картопляне лушпиння, жебрачили.

Про дитячі злочинні зграї на залізничних станціях звичайно зазначають, що 

вони складалися з 12-14-річних і навіть з 5-6-річних дітей. Вони займалися 

дрібними крадіжками.

В інших дітей доля склалася інакше -  тих, кому пощастило знайти далеких 

родичів або якусь роботу. Але багато врешті опинялося серед кримінального 

елементу.

Велика хвиля сиріт-безпритульників линула по всій країні услід за голодом.

Через 30 років журнал «Вопросьі истории КПСС» стверджував, що завдяки 

успіхам індустріалізації та колективізації проблему безпритульних дітей свого 

часу було повністю розв’язано. Існували «дитячі трудові колонії», тобто табори- 

в язниці, до перебування в яких дитину можна було присудити. Так, 

заарештувавши та депортувавши одного з «куркулів», активісти прийшли до 

нього в дім перевірити наявність зерна і заарештувати його дружину. Її
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маленький син, із перев’язаною хворою рукою, міцно тримався за матір. 

Активіст ударив його по руці, і малий знепритомнів. Серед замішання мати 

втекла до лісу. Замість неї заарештували хлопчика і через два тижні судили, 

інкримінуючи йому напад на бригадира з ножем. Хоч один із активістів і 

розповів суду про те, як було насправді, хлопцеві все одно дали п’ять років у 

дитячій колонії.

Із дітей, з якими так поводилися, виростали затяті противники радянської 

влади. Набагато більше дітей опинилися у звичайних тюрмах чи таборах. Навіть 

безпритульні діти з «некримінального елементу» отримували суворе покарання. 

У березні 1933 року на полтавському залізничному вокзалі спеціальний вагон 

перевели на бічну колію, і дітей, що юрмилися навколо у пошуках їжі, числом 

до 80, загнали до нього силою з наміром везти до колонії. Їм дали сурогатної 

кави з підсмажених зерен і трохи хліба. Проте діти швидко померли, і їх 

довелося поховати неподалік.

Одну дівчину з Чорнухівського дитбудинку помилково навантажили на 

машину разом із трупами, але оскільки могили не викопували, то просто 

скинули у купу. Оговтавшись, дитина щосили відповзла у бік. Її врятувала та 

доглянула дружина лікаря-єврея. Цей лікар, Мойсей Фельдман, урятував багато 

людей, які вмирали з голоду, беручи їх до лікарні за фальшивим діагнозом і 

годуючи їх там, через що не раз потрапляв у біду.

На початку 1930 року, ще до масового голоду, дитбудинки вже перебували 

в поганому стані. В урядовому указі про ліквідацію дитячої безпритульності від 

31 травня 1935 року зазначалося, що керівництво дитбудинками здійснюється 

недостатньо через погану організацію господарювання та освіти; боротьба з 

дитячим хуліганством і кримінальним елементом серед дітей і підлітків 

ведеться неактивно, а в деяких місцях зовсім відсутня. Указ передбачав 

створення нових дитбудинків під юрисдикцією наркомату освіти, притулки для 

хворих дітей під юрисдикцією наркомату охорони здоров’я та ізоляторів,
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трудколоній і приймальних пунктів під юрисдикцією НКВС. Безпритульні діти 

часто тікали з цих закладів, нарікаючи на брутальність порядків у них. Казали, 

що там мало харчів і багато дисципліни. У більшості дитбудинки мало чим 

відрізнялися від тюрем.

Фізичне усунення, звичайне вбивство дітей також було можливим. Коли 

проблема безпритульності стала завеликою для місцевих урядовців, 

безпритульних почали розстрілювати у великих кількостях. Указ, який 

узаконював страту 12-річних і старших дітей, фактично вступив у силу лише 

7 квітня 1935 року Як би там не було, але вважалося, що у 12-річної людини 

«класова свідомість» уже цілком сформована і вона має за неї відповідати. Між 

тим, за затвердженням старшого співробітника ОДПУ, ще 1932 року вийшло 

конфіденційне розпорядження стріляти у дітей, які обкрадали залізничні вагони, 

що проходили транзитом. Але страчували не лише за крадіжки.

Із цього можна зробити логічний висновок, що з 7 млн. померлих від 

голоду близько 3 млн. були діти, і в більшості малі діти. При цьому слід 

зазначити, що реєстрації смертей в селах під час голоду регулярно не велося, а 

також і той факт, що деякі немовлята могли померти без реєстрації їхнього 

народження. До цих 3 мільйонів, які померли у 1932-1934 рр., ми повинні 

додати жертви розкуркулення. До цієї оцінки жертв фактичного дітовбивства, 

кількістю 4 млн., можливо, слід додати дітей, на житті яких залишилося чимало 

рубців морального каліцтва, але такі підрахунки неможливі.

Слід сказати про те, що заходи проти голоду, яких треба було вжити значно 

раніше, врешті почали впроваджуватися лише під кінець весни 1933 року. У 

школах між дітьми розподіляли харчі -  борошно, крупи, жир. Діти, які не 

померли до кінця травня, залишилися жити, хоч багато хто з них був сиротами.

1-й ведучий: Нині перед українською наукою постало завдання чітко висвітити 

причини й перебіг спланованих та організованих геноцидних голодоморів у 

контексті світової історії.
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2-й ведучий: Героїчна і водночас трагічна історія українського народу. Давні 

джерела зберегли гіркі свідчення про голодні лихоліття, що не один раз 

спустошували цілі села та родини.

1-й ведучий: Слухайте голос історії «Голодомор вустами свідків»

Виступ учнів із зібраними свідченнями тих, хто пережив голодомор:

1. Свідчить ж ителька нашого міста К. К. Мельниченко, 1919 року 

народження, їх у  сім ’ї  було четверо: вона, сестра Люба, брати Василь і 

Петро. Вона згадує:

«З початком голодомору, а саме в 1932 році, у нас ще було що поїсти, але з 

часом все закінчилось. Батько жебракував, мати доглядала нас, а ще ходила 

пішки до Києва, щоб купити хліб. Пригадую, що нікуди нас не відпускали, бо 

вже ходили чутки про людожерство. Казали, що якась жінка зі своєї дитини 

обрізала м'ясо і варила з нього їжу. Та й навіть наші далекі родичі, за чутками, 

зазіхнули на життя односельця».

2. А  з розповідей М. П. Крижанівської, 1923 року народження, уродженки 

села Паляниченців, стає відомо, що її родина теж голодувала, як  і всі:

«Батько їздив на заробітки аж у Шепетівку. Там голоду не було, тому йому 

ніхто не вірив, яке лихо нас спіткало. Він привозив чимало їжі, і це були дійсно 

щасливі дні: до нас приходило багато знайомих, яких ми пригощали. Якось тато 

поїхав знову і взяв з собою матір. Так ось вона нам і розповідала, що коли 

хазяйка, в якої вони жили, кидала курям просо, мама розплакалася, бо у нас 

вдома не було жодної просяної зернини. От тоді й повірили, що у нас справді 

голод».

Часи голодомору були справжньою трагедією і для села Веприк. 

Старожили пригадують, що тут теж були випадки людоїдства. Батьки 

наказували дітям не зважати ні на які запросини до чужих хат. Згадують про те, 

як хлопець на прізвище Дзядевич ходив до сусідських дівчат Коротичів, 

знайомився з ними, а вбивши їхню голодну пухлу матір, разом з дівчатами з’їв
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її. А пізніше вони заманили сусідську дівчину і теж з’їли. Мати тієї дівчини 

випадково зайшла до Коротичів, помітила доччине платтячко, що звисало з печі, 

і заявила в сільраду. Під час обшуку знайшли останки вбитих, і у супроводі 

міліції Дзядевича і дівчат Коротичів повели до Фастова.

Людей у селах влада залишала з бідою сам-на-сам. Вони за життя стали 

схожі на мерців.

3.Як згадує О. О. Онищенко:

«Обличчя голодуючих було обтягнуте лише шкірою, більше вони 

нагадували скелети. Потім починали блимати від опухання очей, а вже пізніше 

стали з’являтися мерці. Їх можна було побачити скрізь: зайшовши до 

сусідської хати, під тином, просто посеред вулиці. За ними ніхто не плакав і не 

побивався, ніхто їх не споряджав в останній путь. Вони лежали довго, аж поки 

призначений активістами за пайку хліба чоловік не приїжджав підводою, 

звалював всіх до купи і відвозив до спільної ями на цвинтар».

Ці жахливі сторінки минулого Фастівського краю -  лише невелика частина 

спогадів очевидців голодомору. У нашому міському краєзнавчому музеї 

знаходяться письмові свідчення людей, яких вже немає в живих: 

Б. М. Ліпського, Н. А. Хохлушко, П. А. Михайлової, О. М. Рибачук, 

М. Б. Линського, Н. М. Ночник, А. К. Резніченко, К. М. Кувалдної. Їх очима я 

спробувала відтворити одну із найтрагічніших сторінок людської цивілізації. 

Вважаю, щоб подібна трагедія більше не повторилася, ми повинні якнайкраще 

розуміти, що чим довше будемо терплячими до проявів будь-якої 

несправедливості, тим більше сприятимемо злу, тим людям, які його 

породжують.

4.Г. О. Ткаченко, 1920року народження (село Сухе):

«Голод 33-го я добре пам’ятаю. І як колгоспи організовувалися, теж знаю. 

Дали по кілограмові жита і те відібрали. Нас було в сім’ї шестеро, а вижило 

двоє. Сестри померли з голоду, а братів, Мишка і Андрушу, мама відвела в

167



Кобеляки. А восени, коли пішла забирати, то їй сказали, що Андруша помер, а 

Мишка, відправили в Полтаву. Тато теж помер в 33-му. Вони були дільничним 

бригадиром, а воно ж і люди, і худоба голодні. Коні й ті подохли. А прийшла 

весна -  працювати нічим. І знайшли винуватих. Судили. Татові дали 10 років, 

конюхам Лещенкові Павлові Андрійовичу і Карнауху Федору Максимовичу по 

чотири. Ті не вернулися, бо це тюрма. А тата відпустили на добу. То він вдома і 

помер від розриву серця. Все бідкався, що боїться тюрми. І звинуватив їх 

Патьоха Іван Володимирович, кандидат в члени партії. Дуже вредний чоловік 

був, дуже. Спішив відправити людей на той світ, а сам прожив 90 років.

Я вижила тим, що мене забрала татова племінниця на Донеччину. Забрала, 

щоб врятувати хоч одну дитину. То ж коли тато помер, мене вдома не було. То 

вже мама розповідала. «Було, каже, випущу дітей на вулицю, щоб хоч трави 

поїли, щавлю там або чого, то Патьоха й кричить: «Закрий!» Ми жили внизу 

біля ставка, а він на тій стороні, то й бачив. Він вредніший за голову був. Для 

всіх вредний. Тяжка наша доля. Залишилися мама і брат Павло. Брат пішов в 

радгосп возити воду на кухню. Там його перестрінуть Патьоха і Шабала 

Михайло Юхимович (барбос такий самий), об’їждчики на конях, і поб’ють 

нагайками. Прийде брат і плаче. І забрав маму в радгосп, і хоч мама у колгоспі 

не працювала, а все ж залишилась жива.

У Сухій на братській могилі люди поставили великого хреста, щоб живі 

пам’ятали голодомор. В ту могилу кидали ще й живих. Що за люди були? Чому 

така ненависть? Розумних людей знищували, а ставили таких, як Патьоха, щоб 

боялися. Нізащо ж погубили Дмитра Тихоненка і Пилипа Приймака. Що ж 

тепер буде? Багато людей знову голосує за комуністів. »

5. Н. М. Скригун, 1913 року народження, пенсіонерка:

«Батько помер від голоду вночі. Боже, Боже, а батькові було лише сорок 

п’ять років!
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До ранку помер і брат Леонід, семи років. Через тиждень ми поховали 

десятирічного братика Ваню. Поховали не те слово. Померлих не було кому 

ховати. Каленик Микитюк їздив по селу підводою, збирав померлих на підводу, 

відвозив їх на цвинтар, а там кидав до кагатів. Ніхто не йшов услід за підводою, 

ніхто не оплакував померлих, бо сльози в усіх повисихали.

Кагат на 30-40 душ копала спеціальна команда, яку сяк -так підхарчовували 

на колгоспній кухні. На підводу до Каленика, траплялося, попадали і живі, але 

пухлі й немічні люди, по дорозі він їх губив, а зустрічним говорив: «Кидай до 

воза -  відвезу, бо вдруге вже за ними не поїду».

Пам’ятаю, на вулиці, яка тепер називається Молодіжною, жив у тому році, 

тобто в 33-му, Скригун Тимко, по вуличному Очерет, з сестрою Василиною. 

Чужі голодні, пухлі діти цілий день блукали в пошуках їжі по самих 

непривабливих місцях села. Вони вже лишилися батьків -  ті повмирали. Так от 

ці дітки знаходили на ніч притулок у Очерета. Він приймав їх гостинно, хоч сам 

із Василиною були пухлі від голоду. А діти, бідні, скучили за ласкою, 

батьківським, материнським теплом, тож горнулися до Очерета. Вночі цих діток 

Очерет різав, потім з сестрою варили їх і їли. Хтось підгледів та заявив про це в 

сільраду, прийшло до них активісти голодомору, відшукали на обійсті яму, а в 

ній повідрізувані дитячі голівки. Далі зателефонували до району, приїхали в 

село з ГПУ й забрали цих людожерів в каталажку.

Ось тільки по вулиці Кільцевій жертвами голодомору стали: Шпирко 

Михайло, його дружина Параска, два хлопчики, дівчинка й дід Петро; Янкова, 

звали її Сергіїха, з нею дві доньки й внучка; Янковий Овсій, його дружина 

Мотря й троє дітей; Шковира Трохим, його дружина Ярина й троє дітей; Г оголь 

Палажка Марчиха (по вуличному), 17 річний син Явтух; Сокур Тодор і його 

троє діток; Шковира Антін, його син Іван; Атаманчук Олекса, його дружина, 

його мати, дитина; Атаманчук Артем, його дружина Гапка й дочка Параска; 

Атаманчук Михалко Єфремович і його дружина; Атаманчук Семен, його
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дружина й двоє дітей; Сокур Григорко; Плискун Ялина та її дитина і багато 

інших».

б.Свідчення К. Г. Гушленка, який на час голодомору проживав в селі 

Кищенці:

«У 1933 був великий голодомор. Був неврожай. Люди, заради порятунку, 

їхали в Західну Україну, везли з собою хто що міг, щоб там виміняти на їжу.

Були такі випадки, що потяги, на яких їхали люди, зупиняли і грабували, 

вбиваючи людей, які не хотіли віддавати їжу.

Також ходили до Києва пішки за хлібом і часто не поверталися. Так не 

повернувся мій батько. Цей голодомор був зроблений спеціально Сталінським 

режимом, щоб вимерла вся Україна. Хоча на складах було повно харчів, людям 

їх не давали.

Люди були змушені йти на поля і вигрібати там мерзлу картоплю, для того 

щоб хоч якось прожити.

Люди ходили пухлі від голоду, накидалися один на одного, зачинялися в 

хатах, бо боялися що їх вб’ють і з’їдять голодні люди: були такі випадки, коли 

батьки вбивали своїх дітей і їли їх. Був такий випадок, що жінка з грудною 

дитиною пішла на кладовище, лягла біля могили, дала дитині груди, щоб та їла, 

а сама вмерла, згодом вмерла й дитина. Були вибрані люди, яким давали в день 

200 грамів хліба, щоб ті їздили на конях, збирали по селу мертвих людей, 

відвозили їх на кладовище і скидали їх в загальну яму, бо люди мерли сотнями, 

вимирали цілими родинами, сім’ями, селами.

Люди, в яких залишилася картопля, восени її садили, а люди, в яких її не 

було, ходили і вигрібали посаджену. Господарі ж охороняли її, а коли ловили 

людей -  жорстоко били. Бувало таке, що навіть убивали, так убили і мого брата.

Моя свекруха держала в хаті корову, щоб її не крали, бо вона була єдиним 

годувальником сім’ї. Люди їли перемерзлу картоплю, різали шкіряні чоботи, 

розпарювали їх і пили з них відвар. В селі були поїдені навіть всі коти і собаки».
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Перегляд фільму « Ж иття заборонено»

1-й ведучий: Тяжко повертає собі народ України духовне здоров’я. Жадане й 

драматичне його очищення, радісне й гірке його воскресіння. Надто багато 

позаду могил. Надто тяжкі втрати .

2-й ведучий: Дуже важко приймали наші парламентарі Закон України про 

голодомор 1932-1933 років, який має велике значення у визначенні страшних 

сторінок історії нашої країни.

Про значущість Закону України про голодомор 1932-1933 років нам 

розповість соціальний педагог, викладач правознавства Саханда Валентина 

Петрівна.

Виступ Саханди Валентини Петрівни:

28 листопада 2006 року Верховна рада України прийняла Закон України 

про голодомор 1932-1933 рр. в Україні. Закон визначає, що голодомор 1932

1933 рр. в Україні є геноцидом українського народу. Публічне заперечення 

голодомору 1932-1933 рр. в Україні визначається наругою над пам'яттю 

мільйонів жертв голодомору, приниженням гідності українського народу і є 

протиправним.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до 

своїх повноважень зобов’язані:

- брати участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері 

відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу;

- сприяти консолідації та розвитку української нації, її історичної 

свідомості та культури, поширенню інформації про голодомор 1932-1933 рр. в 

Україні серед громадян України та світової громадськості, забезпечувати 

вивчення трагедії голодомору в навчальних закладах України;

- вживати заходів з увічнення пам’яті жертв та постраждалих від 

голодомору 1932-1933 рр. в Україні, у тому числі спорудження в населених 

пунктах меморіалів пам’яті та встановлення пам’ятних знаків жертвами 

голодомору;
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- забезпечувати в установленому порядку доступ наукових та 

громадських установ і організацій, учених, окремих громадян, які досліджують 

проблеми голодомору 1932-1933 рр. в Україні та його наслідки, до архівних та 

інших матеріалів із питань, які стосуються голодомору.

Держава забезпечує умови для проведення досліджень та здійснення 

заходів з увічнення пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. в Україні на основі 

відповідної загальнодержавної програми, кошти на виконання якої щорічно 

передбачаються в Державному бюджеті України.

Прийняття цього закону стало завершенням тривалої боротьби за 

відновлення історичної справедливості до тих, хто став жертвою цього діяння 

сталінського режиму. Проте і досі в Україні та за її межами є діячі, які 

заперечують голодомор як явище, або заперечують, що він є геноцидом 

українського народу.

1-й ведучий: Зверніть погляди на ці книги, які свідчать про трагічні сторінки 

життя України.

Просимо нашого бібліотекаря Кривобок Оксану Олександрівну 

познайомити нас з ними.

Виступ Кривобок Оксани Олександрівни на тему «Народна пам'ять про 

голодомор»: огляд публікацій про трагічні сторінки історії наш ої держави:

Понад півстоліття приховувалась від громадськості одна з найбільш 

трагічних сторінок історії нашого народу, що пов’язана з голодомором 1932 - 

1933 рр. на Україні. Якщо під тиском суворого вето на цю тему з боку 

керівництва Радянської держави мовчала вітчизняна історіографія, то не 

«мовчала» про страхітливі події того часу народна пам'ять. Спогади про 

голодомор на Україні передавались із уст в уста, від одного покоління до 

іншого. Жахлива драма народу знайшла відображення у фольклорі. Звичайно, 

замовчування цього лиха негативно відбилося на стані збереження і охорони 

фольклорних першоджерел, тому багато народнопоетичних зразків майже не 

дійшли до нас. Нині вишукуються фольклористами народнопісенні матеріали
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про названі події. За довгий час роботи зі збирання фольклору у різних регіонах 

України (Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Київщині, Черкащині, 

Вінниччині), в процесі якої було зафіксовано на магнітофонну плівку понад 

30 тисяч пісенних творів. Серед них був унікальний запис -  голосіння про 

голодомор.

Голосіння про голодомор -  це зразок високого мистецтва слова і музики. 

Назва цього твору «Туга за братами, які під голодомор померли». Цей твір 

цікавий для нас не тільки як художній витвір рідкісного нині жанру, але і як 

історичний документ, який правдиво висвітлює трагічну долю українського 

селянства, як свідчення людини, що сама пережила пекло голодомору. Твір 

записаний у 1976 році від Паламар Поліни Яківни, 1914 року народження, 

жительки с. Лучки Липоводолинського району Сумської області.

Книга Івана Кирія «Голодна Весна» -  автобіографічна повість. Автор 

книги, відомий український письменник, у новій повісті розповідає про трагічні 

події 1933 року, які він хлоп’ям пережив сам, коли здійснювався геноцид проти 

народу України. На сторінках твору перед читачем постануть жахливі картини 

голоду і все, що з ним пов’язано: людоїдство, смерть, моральний занепад 

людини. Автор розповідає про своє дитинство. В повісті «Лірник дід Прокіп» 

звучить висока печаль, туга і безвихідь, в яку загнано народ. У повісті «Цвіт 

акації» автор розповідає про злиденне життя, коли нужда примусила його їсти 

їжу з цвіту акації. Щодня він рвав цвіт, його сушили, а потім мололи на 

борошно. Вранці мати розпалювала піч і пекла кльоцики, але поїсти їх так і не 

вдалося, бо прийшов бригадир і погнав матір на роботу, а піч залив водою.

Андрій Гудима «Кара без вини». Автор твору звертається до жахливих 

подій голодомору. Сам він не пережив «за своїм віком» страхіття голодомору, 

але з рідкісним талантом людини, здатної чути чужий стогін і замогильні 

волання, описав події, які постали перед ним із розповідей живих свідків 

найбільшого злочину імперії перед українським народом. У книзі
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розповідається про невелике село Слобідка на Поділлі. Свідок розповідає, як 

йдучи до школи, щодня бачив ту саму картину: на підводі навалені трупи 

померлих від голоду людей. У класі щодня вмирали учні. Підмітаючи в селах 

останню пригоршню зерна, витягаючи з печі останній буханець хліба навпіл з 

половою, комуністи-активісти хотіли застрахати непокірний український народ 

муками голоду, позбавити його національної гордості, духовності й безсилого 

загнати в кошару тваринного колективізму.

Семен Старів «Страта голодом». Це спогади автора про перебіг 

драматичних подій 1932-1933 рр. в одному із сіл на Черкащині -  це докладне 

свідчення про Великий голодомор. Книгу автор присвячує українським селянам, 

яких свідомо заморено голодом. Автор шкодує тільки за тим, що йому не сила 

описати їхні муки. В одному із розділів книги описується, з якою жорстокістю 

вивозили арештованих селян. То була лютнева ніч, морозна й заметільна. Валка 

саней з арештованими виїхала з села під конвоєм озброєних міліціонерів та 

гепеушників. Коли приїхали на станцію, відокремили чоловіків, жінок, дітей і 

позаганяли у вагони для перевезення живої худоби. Зчинилися крики і сварки, 

плач, діти просили їсти, і всі тремтіли від холоду і голоду. Та перша смерть в 

вагоні дуже вразила людей, поменшало плачів і зойків, ущухли лайки і 

суперечки. Кожен усвідомив, що наступним покійником може стати він.

Улас Самчук «Марія. Хроніка одного життя». Це перший в українській 

літературі художній твір про примусову колективізацію та про голодомор 

33 року. Написаний він у стилі хроніки життя жінки-селянки. Книгу присвячено 

матерям, які загинули голодною смертю на Україні. Твір був заборонений та 

прийшов до українського читача лише в 90-х роках -  з проголошенням 

Української Незалежності.

Тему голодомору чуттєво відтворює поезія, де показано пережите 

поколінням, народженим у 30-ті роки.
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Любов до подвижництва батьків і матерів цього покоління -  основний 

лейтмотив поезії таких поетів, як: М. Білоуса: «Весна», «Ти кажеш не було 

голодомору»; А. Листопада: «Навмисний голод», «Вічний монолог»;

С. Олійника «Стіни плачу».

2-й ведучий: Тож пом’янімо великомучеників нашої історії, згадаймо мільйони 

українських людей, які загинули мученицькою смертю від голоду, пом’янімо 

тисячі синів і дочок України, життя яких проковтнула чорна машина репресій, 

вшануймо їх хвилиною мовчання.

Хвилина мовчання

1-й ведучий: Світ мовби розколовся надвоє, сонце мало б перестати світити, 

земля -  перевернутися від того, що це було на землі. Але світ не розколовся, 

Земля обертається, як їй належить, і ми ходимо по ній зі своїми тривогами і 

надіями.

Ми -  єдині спадкоємці всього, що було.

2-й ведучий: Ми вдячні вам за увагу і сподіваємося, що сьогоднішній вечір - 

реквієм сколихнув ваші душі.

Не звільняється пам'ять, 

відлунює знову роками.

Я зітхну . запалю обгорілу свічу, 

помічаю: не замки -  твердині, не храми -  

Скам’янілий чорнозем -  потріскані стіни плачу.

Піднялись, озивається в десятиліттях,

З долини, аж немов з кам’яної гори.

Надійшли. Придивляюсь: Вкраїна ХХ століття 

І не рік, а криваве клеймо -  «33».
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Зігріти душу теплом і радістю

Наталія Гордієнко,

методист ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей»

Віддай людині крихітку себе.

За це душа поповнюється світлом.

Л. Костенко

Є люди, поруч із якими хочеться підтримувати в собі все найкраще, -  

чистоту, порядність, скромність, тактовність і ввічливість. Поруч з ними не 

дозволиш собі вульгарності, низького смаку чи безкультур’я.

Саме до таких людей належить Лариса Миколаївна Соломенцева, 

практичний психолог-методист державного навчального закладу «Ржищівський 

професійний ліцей».

Любов до педагогічної праці передалась їй від батька -  вчителя за 

покликанням, який довгі роки «сіяв розумне, добре, вічне» у Ржищівському 

індустріально-педагогічному технікумі. Ще від батька передалося вміння 

віршувати. І Лариса Миколаївна за лічені хвилини складе вірш на будь-яку 

тематику.

А починала вона свою педагогічну діяльність вчителем початкових класів 

спочатку в Керчі, потім у далекому Челябінську. Через деякий час повернулася 

на Батьківщину і продовжила педагогічну діяльність у ПТУ-28 (колишня назва 

ліцею) вихователем гуртожитку, а після закінчення інституту -  викладачем 

зарубіжної літератури.

На посаді практичного психолога Лариса Миколаївна працює майже 

дев’ять років. Обрати професію психолога, на мою думку, -  означає обрати 

спосіб життя. Ця професія -  творча і дуже цікава, вона потребує постійного 

розвитку та вдосконалення. Робота психолога -  це досвід спілкування з різними 

людьми, досвід, що дає можливість більше розуміти себе й власне життя. Для
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Лариси Миколаївни, безсумнівно, плюсом її професії є постійний пошук, 

прагнення до духовного розвитку, зростання, наповнення.

Знаменитий психолог минулого сторіччя Жан Піаже передбачив, що в XXI 

сторіччі психологія стане провідною наукою. Судячи з усього, його прогноз 

починає збуватися. В Україні психологічна служба в системі освіти існує вже 

більше 20 років і професія психолога з кожним роком набуває більшої 

популярності.

Практичні психологи, здійснюючи свої професійні обов’язки, вирішують 

актуальні завдання сучасної освітянської галузі: оновлення змісту й форм 

навчально-виховного процесу, психологічний супровід педагогічних новацій, 

пошук і робота з обдарованими дітьми, захист психічного здоров’я учасників 

навчально-виховного процесу, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу, 

протиправної поведінки, насильства над дітьми, підвищення психологічної 

культури учнів, батьків, учителів, керівників освітніх закладів тощо.

Лариса Миколаївна «з головою занурилась» у психологічну науку і за 

недовгий час роботи досягла вагомих результатів.

Різнобічно ерудована людина, вона володіє ґрунтовними знаннями з питань 

психології, філософії, мистецтва, літератури, сучасних досягнень науки і 

техніки. Досягає вагомої результативності у психолого-педагогічній діяльності. 

Очолює методичну комісію практичних психологів і соціальних педагогів ПТНЗ 

Київської області.

Основним сенсом своєї роботи Лариса Миколаївна вважає спілкування з 

учнями. З перших хвилин намагається відчути і зрозуміти емоційний стан учня, 

встановити доброзичливі стосунки, бо лише в такій атмосфері він може 

«розкритися».

Робота з учнями починається уже з перших днів їхнього перебування у 

ліцеї. Для вивчення особистості учня, запобігання проблемам, які можуть 

виникнути під час пристосування до нових умов навчання та праці,
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використовується пакет методик, які пройшли експертизу та дозволені для 

використання у навчальному закладі. За їх допомоги вивчаються акцентуації 

характеру, міжособистісні стосунки у навчальній групі, статус і роль кожного 

учня в колективі, мотивація навчальної діяльності, ціннісні орієнтації, рівень 

адаптації у навчальному закладі.

Для розширення рамок взаємодії з учнями психолог успішно використовує 

сайт навчального закладу. Так, з рубрики «На допомогу учням» вони можуть 

отримати різні поради щодо самовиховання, навчання, як позбутися шкідливих 

звичок, запобігти стресам тощо.

У 2010 році на засіданні наукової ради Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів була схвалена її авторська програма 

«Психологічні основи професійної майстерності».

Відповідно до рішення науково-методичної ради КОІПОПК від 

28.04.2010 року (протокол № 7), факультативний курс «Психологічні основи 

професійної майстерності» викладався на ІІІ курсі у групах, які опановують 

професію «Кухар, кондитер» в ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» 

протягом 2010-2015 років.

У зв’язку з потребами ринку праці та за пропозиціями учнів, викладачів 

ліцею, представників служби зайнятості факультативний курс перейшов до 

розряду курсів за вибором. Було внесено зміни та доповнення до окремих тем 

програми, а також розроблено навчальний посібник для учнів. Зміст 

навчального комплекту «Психологічні основи професійної майстерності» 

(програма та навчальний посібник) обговорено та схвалено науково - 

методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних кадрів, рекомендовано до впровадження у навчально-виховний 

процес професійно-технічних навчальних закладів Київської області та до 

надання грифу Міністерства освіти і науки (протокол №2 від 26.02.2015 року).
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Практичний психолог приділяє багато уваги профілактичній та 

просвітницькій діяльності. Цій роботі допомагають тренінговий курс 

«Сприяння просвітницькій роботі «рівний -  рівному» серед молоді України 

щодо здорового способу життя» та навчальний курс для молоді «Захисти себе 

від ВІЛ».

За ініціативи Лариси Миколаївни у 2012 році розпочалася співпраця з 

Інститутом професійно-технічної освіти щодо організації і проведення 

дослідницько-експериментальної роботи лабораторією професійної кар’єри за 

темою «Підготовка учнівської молоді до вибору й реалізації професійної 

кар’єри» в рамках проекту «Інноваційні методики розвитку особистості» 

(керівник проекту -  науковий співробітник Інституту Л. С. Злочевська). Участь 

у проекті надала можливість усім бажаючим нашого навчального закладу 

отримати практичний досвід з використання інноваційних методик розвитку 

особистості, а також впровадити їх у навчально-виховний процес з метою 

активізації розумових здібностей учнівської молоді, посилення їх інтуїтивних 

можливостей сприйняття навколишнього світу, гармонізації міжособистісних 

стосунків, розширити простір професійної свідомості та творчого потенціалу 

майбутніх фахівців задля вирішення професійних завдань та реалізації їх у 

життєтворчому процесі. Звіт про проведену роботу з даної тематики 

Л. М. Соломенцева представила на засіданні президії АПН України.

Лариса Миколаївна налагоджує конструктивну співпрацю в колективі. 

Однією з ефективних форм роботи є індивідуальні та групові консультації. 

Проводяться вони не лише за запитом, але й після діагностичних досліджень, 

що дає змогу майстрові, класному керівникові та вихователеві краще зрозуміти 

своїх вихованців, знайти до них правильний підхід, отримати необхідні 

рекомендації.

Практичний психолог працює над проблемою «Створення умов для 

розвитку особистості, здатної до адаптації у професії та робітничому
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колективі». Плануючи психологічну роботу, вона постійно проводить 

анкетування серед учнів, на основі якого визначає доцільність і своєчасність 

проведення тієї чи іншої форми психологічного заходу. Орієнтується на 

гуманістичні позиції в роботі з вихованцями, на створення всіх умов для 

емоційно-психологічної захищеності та душевного комфорту дітей, можливості 

реалізувати свої потреби в позитивних емоціях радості й успіху.

Стан активного пошуку, самовдосконалення, вимогливість до власного 

фахового рівня -  спосіб життя Лариси Миколаївни. Впродовж останніх років 

вона виступала на міських та обласних семінарах практичних психологів і 

соціальних педагогів, засіданнях круглого столу, інструктивно-методичних 

нарадах для працівників психологічної служби з доповідями: «Попередження 

суїцидальних намірів учнів», «Організація профорієнтаційної роботи серед 

учнів старших класів», «Діагностичний мінімум у роботі практичного 

психолога ПТНЗ», «Спрощення звітності та документації працівників 

психологічної служби ПТНЗ та ВНЗ» тощо. У березні 2014 року на обласному 

семінарі працівників педагогічних служб ПТНЗ та ВНЗ І -ІІ рівнів акредитації, 

який проходив на базі Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму, 

Соломенцева Лариса Миколаївна провела для присутніх фрагмент заняття з 

елементами тренінгу «Безпечний гуртожиток». У 2015 році нею проведено 

майстер-класи: «Арт-терапевтичні методики в роботі практичного психолога» 

(для працівників психологічної служби міста) та «Техніки ефективного 

засвоєння інформації» (для працівників обласної психологічної служби).

Лариса Миколаївна бере активну участь у роботі обласної асоціації 

практичних психологів і соціальних педагогів. Щороку разом зі службою 

зайнятості проводить профорієнтаційну роботу з учнями шкіл міста «Дивимось 

у майбутнє: обираємо професію».

Вміння дійти до істини, глибини проблеми під час спілкування з учнями, 

педагогами, батьками, розібратися в усіх тонкощах людської душі -  результат
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постійної праці, творчої і копіткої. Цій людині притаманні об’єктивність, 

ввічливість, повага та доброзичливе ставлення до колег та вихованців, 

компетентність, професіоналізм.

Кожен рік роботи в ліцеї є роком творчого пошуку, професійного зростання, 

самовдосконалення, формування власного «почерку»: індивідуальності,

актуальності, комплексності, доступності, інноваційності.

Найголовніший секрет її успіху -  велика любов до дітей, адже кожен день, 

кожну годину вона вивчає мотиви дій своїх вихованців: чим вони живуть, що їх 

хвилює, чим цікавляться, до чого прагнуть, про що мріють.

Щоб зігріти душу теплом і радістю, треба ввібрати в себе ціле море світла -  

така духовна і філософська основа життя Лариси Миколаївни.
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Ідучи в ногу з часом

Лариса Соломенцева,

практичний психолог ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей»

Сьогодні ми живемо в умовах, коли недосконало функціонують суспільні 

інститути, відбуваються зміни пріоритетів та поглядів, хаотичні зміни у 

громадській свідомості, що часто призводить до втрати гармонії та рівноваги.

Сучасна молодь дорослішає набагато швидше, ніж їхні батьки. Вони 

активні, мінливі, товариські, спокійно сприймають величезний потік інформації, 

характерний для теперішнього суспільства. Сучасні технології стали частиною 

їхнього життя і сприймаються як щось буденне. Для них немає абсолютних 

авторитетів. Вони дуже захоплені собою, власними ідеями та уподобаннями, 

важко йдуть на компроміси, часто не вміють працювати у команді.

Молоді люди хочуть мати все сьогодні та відразу. Хочуть бути багатими і 

знаменитими. Ці їхні бажання відображаються у кількох ключових мотиваціях, 

які на підсвідомому рівні керують поведінкою учнівської молоді: оточення себе 

тими цінностями, які для неї справді важливі, примірювання на себе дорослого 

життя; прагнення до перемоги (першості); колекціонування різноманітних 

цінностей, важливих для конкретної групи однолітків, що дає змогу підвищити 

популярність у своєму оточенні.

Зрозуміти сучасну молодь -  значить знайти підходи до побудови стосунків 

з ними. Наші учні не вміють дарувати і приймати любов, але все одно чекають 

на неї завжди. Вона потрібна усім нам, як сонце для життя, адже зігріває душу 

теплом і радістю. Нам потрібно навчити їх розуміти і приймати цей світ, себе та 

інших, любити себе та інших; навчити справлятися зі стресами, стати емоційно 

грамотними, відкрити в собі нові ресурси, переносити отриманий досвід у 

реальне життя.
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Успіх людини значною мірою залежить від поваги до себе, усвідомлення 

власної унікальності, цінності. Дуже часто ми говоримо своїм учням, що 

потрібно бути уважним, розвивати пам’ять, бути толерантним, уміти керувати 

собою і т.п. А от як це зробити, не вчить ніхто.

Як активізувати розумові здібності особистості? Як згармонізувати 

міжособистісні стосунки? Як допомогти юнакам та юнкам відчути себе 

людиною, гідною поваги і любові? Як навчити мистецтву життя? Як навчити 

користуватися інструментами життя? Адже його не можна прожити спочатку на 

чернетці, а потім переписати на чистовик.

Хто в житті досягає успіху? Той, хто вміє робити щось краще, ніж інші. І не 

важливо, що саме: готувати їжу, будувати, закручувати гайки, кермувати 

автомобілем. Важливо, щоб людина була майстром своєї справи, і робила це 

краще за інших, щоб вона знайшла своє покликання, усвідомила 

відповідальність за процеси життєдіяльності.

Висока перевантаженість учнів професійно-технічного навчального 

закладу, яким разом із загальноосвітніми предметами доводиться 

опановувати ще й спеціальні, пов’язана з їхньою майбутньою професією, 

майже не залишає вільного часу для довгих бесід і систематичних зустрічей з 

психологом. А перехід на новий віковий етап часто пов’язаний з проблемами, 

які учень не здатен самостійно подолати. До цього ще додається адаптація у 

новому трудовому колективі під час виробничої практики. Тому мені, як 

психологу, довелося шукати шляхи, які б дали можливість надати 

кваліфіковану допомогу більшій частині учнів. У 2010 році я запропонувала 

власну програму факультативного курсу «Психологічні основи професійної 

майстерності», яку було схвалено науково-методичною радою Київського 

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

У 2015 році факультативний курс перейшов до розряду курсів за 

вибором. У зв’язку з потребами сьогодення програму було удосконалено та
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доповнено посібником для учнів.

Мета курсу «Психологічні основи професійної майстерності» -  

підготовка випускників ліцею до успішної адаптації в нових умовах роботи у 

трудовому колективі; формування якостей, необхідних для майбутнього 

конкурентоспроможного робітника.

Одним з основних завдань програми є розвиток кваліфікованого 

молодого робітника, який був би конкурентоспроможним на сучасному ринку 

праці не тільки як фахівець своєї справи, а також як духовно багата, творчо 

ініціативна, комунікативна, інтелектуально розвинена особистість, яка готова 

до конструктивної трансформації власного «Я», з внутрішньою потребою 

постійного самовдосконалення.

Програма дає можливість активізувати процеси самопізнання, 

самооцінки, потребу у самовдосконаленні шляхом виховання в учнів 

ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, 

усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та 

впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху; формування 

системи знань учнів про сучасні вимоги соціального середовища до фахівців 

на ринку праці, стратегію і тактику реалізації визначених напрямів власного 

кар’єрного зростання у майбутньому, образу професійного «Я».

У програмі передбачено такі теми: «Індивідуально-психологічні

особливості особистості. Характер і поведінка. Їх взаємозв’язок та вплив на 

професійну діяльність», «Ділове спілкування», «Конфліктологія», 

«Самоменеджмент як одна з умов професійного зростання. Самомаркетинг на 

ринку праці».

У процесі вивчення курсу учні знайомляться з механізмами особистісної 

регуляції поведінки і діяльності, вчаться культури спілкування, уміння 

програмувати себе на успіх, знайомляться з основами самоменеджменту та 

самомаркетингу на ринку праці, здобувають навички ефективного
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спілкування; мають змогу оволодіти способами управління конфліктом, 

умінням визначати внутрішній стан співрозмовника за невербальною 

комунікацією, дізнатися про основні стратегії поведінки у процесі взаємодії, 

про те, як вести бесіду з роботодавцем, навчитися визначати свою провідну 

стратегію поведінки у конфлікті, планувати дії відповідно до поставлених 

цілей і завдань, використовувати власний потенціал для досягнення бажаних 

результатів; підпорядковувати особисті дії і поведінку моральним та етичним 

вимогам, обов’язкам; оцінювати рівень реалізації своїх можливостей у 

майбутній професії; успішно представляти себе на ринку праці.

На уроках проводяться тренувальні вправи, обговорюються життєві 

ситуації. А використання сучасних методів та прийомів інтерактивного 

навчання спонукає до засвоєння знань, стимулює пізнавальну активність 

учнів, допомагає виробити комунікативні навички, формувати уміння, 

необхідні і в повсякденному житті, і в майбутній професійній діяльності.

Наскільки потрібен учням такий предмет, можна дізнатися з їхніх 

відгуків:

-  Мені подобається предмет «Психологічні основи професійної 

майстерності». Знання, які я отримала, допомогли мені краще пізнати себе та 

інших людей. Також я дізналася багато нового і цікавого, стала більш 

упевненою. (Ольга).

-  На цих уроках я зміг отримати відповіді на багато питань, які мене 

хвилювали, навчився краще спілкуватися. Мені подобалося, що мене чули і 

розуміли. (Олександр).

-  На кожному уроці нам розповідали якусь невеличку життєву історію 

або притчу, які примушували мене задумуватись над багатьма речами, яким я 

раніше не надавала особливого значення. (Марина).
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-  Я дуже рада, що у моїй групі був такий предмет, як «Психологічні 

основи професійної майстерності». На уроках ми спілкувалися, отримували 

багато цікавої та потрібної інформації. (Марія).

-  Я завжди з нетерпінням чекав цих уроків. Особливо мені подобалося 

виконувати практичні вправи. (Артем).

-  Я думаю, що уроків з цього предмету провинно бути більше, бо ми 

дізнаємося багато корисного, вчимося краще розуміти людей. І це дуже нам 

буде потрібно у житті. (Ірина).

Білл Клінтон якось сказав: «Якщо ви знаєте, куди йдете, то вам набагато 

легше вирішити, які кроки необхідно для цього здійснити. Якщо ж ви не знаєте, 

куди йдете, то, навіть працюючи до знемоги, однак будете рухатись у 

неправильному напрямку». Тому лише озброївшись необхідними знаннями, 

наші вихованці зможуть реалізуватися в суспільстві та проявити себе в цьому 

житті, швидко й успішно адаптуватися до трудової діяльності, влитися у 

трудовий колектив, приймати правильні рішення в неординарних ситуаціях, 

орієнтуватись у нових умовах життя, стати успішним у майбутньому, будуть 

помічені.

Тому усі свої зусилля я спрямовую на те, щоб по закінченні навчального 

закладу учні змогли знайти своє місце у житті і стати гідними людьми. У своїй 

роботі керуюся словами Матері Терези: «Можливо, те, що ми робимо, -  крапля 

в океані. Але якби ми цього не робили, океану не вистачило б нашої краплі».
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Пояснювальна записка 

до навчальної програми курсу за вибором 

«Психологічні основи професійної майстерності»

На сучасному етапі розвитку суспільства і професійно -технічної освіти 

спостерігається тенденція зростання вимог до соціогуманітарної моделі 

конкурентоспроможного робітника. Адже набуття вигідної конкурентної 

позиції підприємства починається з особистості людини.

Входження в професію -  це одночасне входження у сферу соціально - 

виробничих, соціально-етичних відносин, які забезпечують колективну 

діяльність. Починаючи самостійне трудове життя, випускники повинні 

демонструвати не тільки хороші професійні знання, а й уміння працювати в 

колективі, спілкуватися з людьми, входити в контакт з будь-ким, толерантність, 

здатність управляти собою. Звідси випливає необхідність засвоєння морально - 

етичних аспектів професійної спрямованості, формування в учнів якостей, 

важливих для майбутнього робітника.

Програма передбачає формування соціально значущих якостей особистості, 

конкурентоспроможності і самореалізації в умовах ринкових відносин.

Вона зорієнтована на підготовку контингенту молодих людей, які зуміють 

швидко й успішно адаптуватися до трудової діяльності, приймати правильні 

рішення в неординарних ситуаціях, здатні орієнтуватись у нових умовах життя.

Курс входить до числа навчальних предметів, включених до варіативної 

складової навчального плану.

Дану програму розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» та 

Закону України «Про професійно-технічну освіту» з урахуванням Державних 

стандартів професійної освіти.

Програма «Психологічні основи професійної майстерності», загальним 

обсягом 20 годин, призначена для учнів ІІІ курсу професійно-технічних 

навчальних закладів.
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У результаті вивчення матеріалу даної програми учень повинен оволодіти 

навичками ефективного спілкування; способами управління конфліктом; 

умінням визначати внутрішній стан співрозмовника за невербальною 

комунікацією; знати основні стратегії поведінки у процесі взаємодії; як вести 

бесіду з роботодавцем; вміти визначати свою провідну стратегію поведінки у 

конфлікті; планувати дії відповідно до поставлених цілей і завдань для 

досягнення бажаних результатів; використовувати власний потенціал; 

підпорядковувати особисті дії і поведінку моральним та етичним вимогам, 

обов’язкам; оцінювати рівень реалізації своїх можливостей у майбутній 

професії; успішно представляти себе на ринку праці.

Мета курсу «Психологічні основи професійної майстерності»: підготовка 

випускників ПТНЗ до успішної адаптації в нових умовах роботи у трудовому 

колективі; формування якостей, необхідних для майбутнього 

конкурентоспроможного робітника.

Основними завданнями курсу є:

- виховання в учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної 

діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності 

та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху;

- активізація процесів самопізнання, самооцінки та актуалізація потреби у 

самовдосконаленні;

- формування системи знань учнів про сучасні вимоги соціального 

середовища до фахівців на ринку праці, стратегію і тактику реалізації 

визначених напрямів власного кар’єрного зростання у майбутньому;

- формування уміння трансформувати набуті знання у важливу життєву 

компетентність;

- підготовка до життя в реальних ринкових умовах;

- формування образу професійного «Я»;
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- вироблення комунікативних навичок, культури спілкування, уміння 

програмувати себе на успіх;

- формування понять і базових знань з самоменеджменту та 

самомаркетингу;

- забезпечення учнів системою знань і навичок, які допоможуть 

використовувати власний потенціал для досягнення бажаних результатів, 

швидко адаптуватися у робітничому колективі;

- вдосконалення механізмів особистісної регуляції поведінки і діяльності.

У структурі програми виокремлюються такі теми: «Індивідуально-

психологічні особливості особистості. Характер і поведінка. Їх взаємозв’язок та 

вплив на професійну діяльність», «Ділове спілкування», «Конфліктологія», 

«Самоменеджмент як одна з умов професійного зростання. Самомаркетинг на 

ринку праці».

Програма передбачає проведення навчальних занять у формі традиційних 

уроків, диспутів, з використанням інтерактивних технологій та практичних 

вправ.

Контроль рівня навчальних досягнень учнів відбувається за допомогою 

поточного та тематичного оцінювання на основі використання самостійних 

робіт та тестових завдань.

Програма відповідає загальновідомим дидактичним принципам: 

доступності, науковості, актуальності, зв’язку теорії з практикою, урахування 

вікових та індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів та можливостей.
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Навчальна програма курсу за вибором 

«Психологічні основи професійної майстерності» (20 годин)

№
з/п

Назва і зміст теми Кількість
годин

Очікувані
результати

1. Індивідуально-психологічні 
особливості особистості. 
Характер і поведінка. Їх 
взаємозв’язок та вплив на 
професійну діяльність

• Індивідуально-психологічні 
особливості особистості

• Типи характеру

• Взаємозв’язок характеру і 
поведінки та їх вплив на 
професійну діяльність

2 Учні повинні знати:
• індивідуально-психологічні 
особливості особистості;
• типи характеру;
• про взаємозв’язок між 
характером, темпераментом і 
поведінкою;
• про вплив характеру і 
поведінки на професійну 
діяльність людини;
• класифікацію найважливіших 
характерологічних рис.
Учні повинні вміти:
• використовувати набуті 
знання для успішної адаптації 
у робітничому колективі;
• управляти своєю поведінкою;
• обирати найбільш ефективні 
стратегії поведінки у 
колективі.

2. Ділове спілкування

• Мистецтво спілкування і 
міжособистісних стосунків

• Види спілкування. Бар’єри у 
спілкуванні

• Етика ділових стосунків

• Вербальні і невербальні 
засоби спілкування

• Стилі керівництва

• Техніка ведення ділової

6 Учні повинні знати:
• основні види та форми 
спілкування;
• техніки ефективного 
спілкування;
• як долати бар’єри у 
спілкуванні;
• основні принципи етики 
ділового спілкування;
• типи взаємин у колективі та 
роль керівника у становленні 
колективу.
ні повинні вміти:
• встановлювати контакти з 
іншими людьми;
• ефективно спілкуватися;
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розмови • виявляти та долати можливі 
перешкоди, що виникають у 
процесі спілкування;
• визначати внутрішній стан 
співрозмовника за мовою 
жестів;
• вести ділові розмови.

3. Конфліктологія

• Різновиди конфліктів

• Причини виникнення 
конфліктів

• Можливі наслідки 
конфлікту

• Поведінка у конфлікті

• Попередження конфліктів

• Способи управління 
конфліктом та вихід з 
конфліктних ситуацій

6 Учні повинні знати:
• причини виникнення 
конфліктів;
• способи запобігання 
конфліктам;
• основні стратегії поведінки та 
спілкування у конфліктних 
ситуаціях;
• як управляти собою та 
регулювати свою діяльність.

Учні повинні вміти:
• контролювати власну 
поведінку та передбачати 
можливі наслідки її 
неадекватності;
• уникати дій з боку інших 
людей, що можуть 
спровокувати конфлікт;
• відшукувати оптимальні 
шляхи подолання конфлікту;
• управляти конфліктною 
ситуацією.

4. Самоменеджмент як одна з 
умов професійного 
зростання. Самомаркетинг 
на ринку праці

• Поняття про 
самоменеджмент та його 
основні функції

• Особистісне і професійне 
планування життя
• Основні фактори та складові

5 Учні повинні знати:
• основні функції та етапи 
самоменеджменту;
• значення самоменеджменту у 
діяльності людини;
• основні правила постановки і 
формулювання цілей;
• технології і принципи 
ухвалення рішення;
• що вміщує в себе образ 
професійного «Я»;
• фактори, які сприяють успіху
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успішної кар’єри

• Образ професійного «Я»

• Конкурентоспроможність на 
ринку праці. Професійно 
важливі якості особистості

• Самомаркетинг на ринку 
праці

• Співбесіда з роботодавцем

на ринку праці;
• професійно важливі якості 
особистості;
• як справити враження на 
роботодавця.
Учні повинні вміти:
• використовувати власний 
потенціал для досягнення 
бажаних результатів;
• правильно формулювати і 
ставити цілі;
• планувати дії відповідно до 
поставлених завдань;
• підпорядковувати особисті дії 
і поведінку моральним та 
етичним вимогам, обов’язкам;
• оцінювати рівень реалізації 
своїх можливостей у 
майбутній професії;
• вести бесіду з роботодавцем;
• успішно представляти себе на 
ринку праці.

5. Узагальнення та 
систематизація вивченого 
матеріалу

1

6. Всього годин: 20
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Сучасний заклад із тривалою історією

Галина Лужанська,
заступник директора 

ДНЗ «Білоцерківське професійне 
училище ім. П. Р. Поповича»

Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї 
свою душу, щастя саме вас знайде.

К. Д. Ушинський

Про своє, рідне, не можна говорити без любові. У затишному куточку, на 

мальовничій околиці Білої Церкви, яка потопає в зелені, розташовані корпуси 

навчального закладу «Білоцерківське професійно-технічне училище 

ім. П. Р. Поповича», знаного далеко за межами рідного міста. Ось уже майже 

дев’ять десятиліть сіють в душі дітей розумне, добре і вічне освітяни цього 

закладу -  закладу, який має найстарішу історію з-поміж інших професійно- 

технічних навчальних закладів Київської області.

Історія цього училища, як і будь-якого іншого освітнього осередку, 

нерозривно пов’язана з історією держави. Народження, становлення, розвиток 

навчального закладу збігається у часі з процесами утвердження молодої 

держави.

У 20-х роках ХХ століття в Українській радянській соціалістичній 

республіці було створено власну оригінальну освітню систему. Відповідно до 

«Схеми народної освіти У.С.Р.Р.» професійна освіта України поділялася на 

нижчу (масову) та вищу. До вищої належали інститути й технікуми, до нижчої -  

навчально-виховні заклади, які готували кваліфікованих робітників. У 1920- 

1929 рр. існували різні типи закладів нижчої професійної освіти: професійні 

школи, школи фабрично-заводського учнівства, школи робітничої молоді, 

школи селянської молоді та різноманітні курси.
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Далекого 1927 року з метою забезпечення кваліфікованими робітничими 

кадрами ремонтних підприємств Міністерства сільського господарства у Білій 

Церкві була створена школа фабрично-заводського учнівства (ФЗУ), яка стала 

точкою відліку історії сучасного закладу. У школі ФЗУ готували кадри для 

найстарішого у місті великого підприємства, заснованого у 1850 році 

В. Менцелем, яке з 1924 року стало називатися завод «Сільмаш ім. 1 Травня», 

та інших підприємств міста, адже одним із найважливіших принципів 

формування системи підготовки робітничих кадрів України було її максимальне 

наближення до потреб виробництва. В цілому навчання у школах ФЗУ мало свої 

особливості: у них здобували професійну та загальноосвітню підготовку 

працюючі підлітки та молодь, які в силу різних причин не закінчили семирічної 

школи. За орієнтованою схемою навчального плану, перший рік учні навчалися 

у підготовчій майстерні, де оволодівали основними трудовими операціями. 

Наступні два роки вони працювали у заводських цехах. На четвертому році 

навчання учнів направляли на роботу до зразкових майстерень, де вони 

оволодівали новими технологіями та вчилися працювати на модернізованому 

обладнанні. З 1929 року термін навчання у школах ФЗУ почав складати 2-3 

роки. Велике значення надавалося виховній, або, як її тоді називали, клубній 

роботі.

У 1929-1940 рр., після уніфікації освітніх систем УРСР та РРФСР, 

сформувалась галузева система професійної підготовки робітничих кадрів, 

підпорядкована господарським наркоматам. Основною формою підготовки 

кваліфікованих робітничих кадрів у цей період залишалася школа ФЗУ. Проте 

внаслідок своєї роз’єднаності та недостатньої ефективності система професійної 

освіти не вирішувала завдання планомірної підготовки кваліфікованих кадрів.

Після указу Президії Верховної Ради СРСР від 2 жовтня 1940 року №37 

«Про державні трудові резерви СРСР», який запроваджував навчання 

виробничих професій у ремісничих, залізничних училищах та школах
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фабрично-заводського навчання, у цьому ж році Білоцерківську школу ФЗУ 

було реорганізовано у ремісниче училище № 13. Відмінність ремісничого 

училища від школи ФЗУ полягала, насамперед, у термінах навчання: у 

ремісничому училищі воно складало два роки. По-друге, молодь, яка здобувала 

освіту у ремісничих училищах, приходила не у віці 16-17 років, як у школу 

ФЗУ, а в 14-15 років. По-третє, основний навчальний час відводився на 

виробниче навчання. Загальноосвітні дисципліни вивчалися лише в обсязі, який 

вважався достатнім для ефективнішого оволодіння професією. Співвідношення 

між практичним та теоретичним навчанням складало 5:2. Велика увага 

надавалась військовій та фізкультурній підготовці учнів. На ці предмети 

відводилось дві години на тиждень.

Велика Вітчизняна війна внесла кардинальні корективи у звичний розклад 

життя. У перші дні війни урядом було прийнято рішення про евакуацію закладів 

трудових резервів із окупованої території, адже вони 27 липня 1941 року за 

рішенням Державного Комітету Оборони СРСР були зобов’язані розпочати 

виконання оборонних замовлень. Саме через це в державі розпочалася 

гігантська робота, метою якої стало якнайшвидше переміщення обладнання, 

учнівських контингентів, інженерно-педагогічних працівників у райони, вільні 

від німецько-фашистських окупантів.

З початком воєнних дій ремісниче училище №13 було евакуйоване 

спочатку до м. Луганська (тоді Ворошиловграда), а згодом до м. Чапаєвська 

Куйбишевської області (нині Самарська область, Росія). За даними радянської 

статистики, підлітки-вихованці шкіл ФЗН та ремісничих училищ в роки Великої 

Вітчизняної війни виготовили для фронту 6 млн. мін і 26 млн. деталей бойової 

зброї, 3 тис. металорізальних верстатів, інструменту на 110 млн. крб. Вони 

відремонтували 11 тис. паровозів, 100 тис. вагонів, 5 тис. тракторів і комбайнів; 

відновили 2 тис. км залізничних колій; видобули 7 млн. тонн вугілля, 3 млн. 

тонн руди, 400 тис. тонн нафти; виплавили 1 млн. тонн чавуну, зварили 2 млн.
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тонн сталі та видали 1,5 млн. тонн прокату. Свою посильну частку до загальних 

здобутків внесли учні та педагоги ремісничого училища №13.

Після звільнення в 1944 році міста Білої Церкви навчальний заклад, згодом 

реорганізований у ремісниче училище № 11, відновив підготовку кадрів для 

народного господарства Київщини. Контингент на той період складав 140 учнів.

У серпні 1954 року РНК УРСР та ЦК Компартії України були прийняті 

рішення про формування на базі підприємств, будов, машинно-тракторних 

станцій (МТС) та радгоспів нового типу закладів системи трудових резервів -  

технічних училищ з контингентом прийому до них 15,4 тис. осіб. Таким чином у 

1964 році училище реорганізовано у міське професійно -технічне училище № 36, 

яке об’єднувало два навчальні заклади: спеціальне професійно -технічне 

училище № 1 і міське професійно-технічне училище № 56. З 1972 року 

навчальний заклад функціонує як міське професійно-технічне училище № 35, а 

потім його реорганізовано у технічне училище № 5. З 1984 року -  це вже 

професійно-технічне училище № 5. Відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 26.05.2009 року № 440 професійно-технічне училище № 5 

перейменовано у державний навчальний заклад «Білоцерківське професійно - 

технічне училище», а з 2011 року заклад отримав сучасну назву -  державний 

навчальний заклад «Білоцерківське професійно-технічне училище імені 

П. Р. Поповича».

Пройшовши буремні роки індустріалізації, Голодомору, Другої світової 

війни, переживаючи нелегкі часи економічних потрясінь, училище постійно 

реформувалося. Змінювалися назви, навчальні приміщення, перелік професій. 

Але й досі залишається незмінним те, що заклад випускає кваліфікованих 

робітників, які обов’язково знаходять своє місце на ринку праці, організовують 

власні справи, реалізуються у житті та в професії.

За роки існування в навчальному закладі підготовлено понад 20 тисяч 

робітників, більша частина з яких отримали дві та більше професій.
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Сьогоднішній навчальний заклад пропонує здобуття професійної освіти як на 

основі базової, так і повної загальної середньої освіти. Тут можна оволодіти 

наступними професіями:

• Токар; Слюсар з ремонту автомобілів;

• Слюсар-ремонтник; Електрозварник ручного зварювання;

• Електрогазозварник; Рихтувальник кузовів;

• Слюсар з ремонту автомобілів; Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С»); Машиніст крана автомобільного;

• Слюсар з ремонту автомобілів; Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С»);

• Кухар; Офіціант;

• Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування; Слюсар з ремонту 

автомобілів;

• Верстатник широкого профілю.

Підготовці компетентних фахівців, всебічно розвинених особистостей 

сприяє позитивний мікроклімат у трудовому та учнівському колективах, 

взаєморозуміння та повага між педагогічними працівниками та учнями, 

наставництво. Багато випускників училища стали передовиками і новаторами 

виробництва, громадськими діячами, військовослужбовцями, бізнесменами, 

відомими спортсменами, гідними громадянами нашої Батьківщини. Складно 

знайти підприємство у Білій Церкві чи Білоцерківському районі, та зрештою на 

Київщині, де б не працювали випускники нашого закладу.
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Гордістю училища є двічі Герой Радянського Союзу, льотчик-космонавт, 

генерал-майор авіації, доктор технічних наук Попович П. Р. (1930-2009). Павло 

Романович Попович був першим українцем, який підкорив космічні далі. У 1947 

році Павло Романович закінчив ремісниче училище в Білій Церкві, отримав 

кваліфікацію столяра-червонодеревника. У 1977 році, на честь славного 

випускника, в ПТУ №5 був відкритий музей космонавтики його імені. На 

відкритті був присутній сам Павло Романович, який в книзі почесних гостей 

залишив перший запис: «Дякую вам за все! П. Р. Попович». До музею 

космонавт передав скафандр, який він використовував під час другого польоту в 

космос, костюм для роботи в космосі, скафандр для аварійного приводнення, 

парадний кітель, радіостанцію, документи, фотографії та багато інших цікавих 

експонатів. Музей космонавтики став справжньою окрасою і гордістю училища. 

До ювілею видатного випускника на фасаді навчального корпусу була відкрита 

меморіальна дошка П. Р. Поповичу.

Протягом 30 років у Білій Церкві проводиться міжнародний турнір з боксу 

серед юнаків на кубок П. Р. Поповича. І це не випадково -  Павло Романович мав 

перші розряди за десятьма видами спорту, в т.ч. з боксу. Заслужений майстер 

спорту П. Р. Попович завжди приїжджав на відкриття турнірів, та в 2010 році, 

на 29-й Міжнародний турнір, він вже не приїхав ... Але 30-річна традиція
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проведення змагань триває: вже як пам’ять про великого сина українського 

народу. Учні училища є незмінними учасниками цих змагань упродовж усієї 

історії їх існування.

У різний час навчальний заклад очолювали П. Г. Овдієнко, 

В. П. Крапивницький, М. М. Костенко, М. І. Задорожній, В. Т. Блюма. Сьогодні 

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

відмінник освіти України -  Василь Іванович Жила. Завдяки ідеям і натхненню

ініціативного керівника училище стало справді сучасним закладом освіти.
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Ж ила Василь Іванович

Справу підготовки і виховання молодих кваліфікованих робітників гідно 

продовжують педагогічні працівники: майстри виробничого навчання -  

В. П. Кравченко, В. А. Кириченко, О. В. Сайченко, В. Є. Мельніченко, 

М. В. Демко, В. М. Онопко, В. М. Маринич та ін., викладачі -  В. А. Пугач, 

О. М. Бакало, З. О. Плигань, Г. В. Лужанська, О. П. Яковишин., 

М. В. Присяжнюк, В. А. Ніколаєць та інші.

Сьогодні училище тісно співпрацює з ВАТ «Трібо», ПП «Фірма Гіпрон», 

СТВФ «Агрореммаш», «БілоцерківМАЗ», ТОВ «Термо-Пак», Гребінківським 

заводом технологічних комплексів. З ними підписані довготривалі угоди на 

підготовку робітничих кадрів.

У закладі дбають не тільки про опанування професією. Тут створено всі 

умови для всебічного гармонійного розвитку учнів, які мають можливість 

реалізувати свої таланти і здібності в інтелектуальній, художній та технічній 

творчості, спорті. У навчальному закладі активно діє клуб «Ерудит», метою
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діяльності якого є інтелектуальний розвиток та формування сучасного 

світогляду особистості, всебічний розвиток її творчих здібностей та навичок 

самостійного наукового пізнання; самоосвіта, самореалізація та 

самовдосконалення; патріотичний клуб «Калібр-7,62», зорієнтований на 

військово-патріотичну підготовку підростаючого покоління; патріотичний табір 

«Ташакор», співорганізаторами якого є Київська обласна організація ветеранів 

Афганістану.

Турбота про фізичне, психічне та духовне здоров’я молоді стала 

передумовою до впровадження в училищі двох довгострокових соціально 

орієнованих проектів: «Насильство як фактор деструкції неповнолітніх», який 

спрямований на попередження жорстокого поводження, та «Крок в життя», 

спрямований на профілактику суїцидальної поведінки.

Сьогодні навчальний заклад має спортивну та тренажерну зали, футбольне 

поле, баскетбольний та волейбольний майданчики, актову залу. Тут працюють 

спортивні секції, гуртки.

Велику увагу в навчальному закладі приділяють естетичному вихованню 

учнівської молоді, формуванню естетичних поглядів і смаків, які ґрунтуються 

на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури. В 

училищі працюють художні колективи, які пропагують українське народне 

мистецтво, українську культуру, сприяють збереженню та примноженню 

традицій українського народу сучасною молоддю, бажанню зберегти та 

передати прийдешнім поколінням надбання української нації.
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З ранньої весни до пізньої осені територія училища потопає в зелені. 

Досягти зразкової чистоти та порядку, естетично обладнати та упорядкувати 

кожний куточок території вдалось завдяки спільним зусиллям учнівського та 

педагогічного колективів.

На сьогодні ДНЗ «Білоцерківське професійно -технічне училище 

імені П. Р. Поповича» -  заклад нового типу, де створено творчу атмосферу, 

спрямовану на індивідуальний розвиток кожного учня, всебічний розвиток 

особистості як найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і 

фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування 

громадян, здатних для свідомої, суспільної розбудови нашої держави -  України.

Перегортаючи сторінки історії нашого навчального закладу, можна 

зробити висновок, що училище завжди було і залишається вируючим 

джерелом думки і живого слова, з якого кожен прагне досхочу напитися для 

духовного і професійного зростання.

Пройшли роки... Сивина вже припорошила скроні колишніх учнів. Давно 

немає тих людей, які стояли біля витоків навчального закладу. Зараз тут 

навчаються вже їхні правнуки. Життя продовжується...

Сподіваємось, що усім колишнім випускникам, ветеранам профтехосвіти, 

теперішнім працівникам училище і надалі світитиме зеленим маяком юності та 

молодості, адже їхнє життя, помисли і надії тісно переплелись з ним і оповиті 

його теплом. Наша мета полягає в наданні освіти, котра залишить незабутні 

враження і видимі результати в подальшому майбутньому молодої людини.

Бурхус Ф. Скіннер сказав: «Освіта -  це те, що залишається навіть тоді, 

коли те, що завчене, забувається».
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Перемога учня профтехосвіти 

у Міжнародній студентській олімпіаді: слово Олександру Шемякіну

Марина Стасєєва,
заступник директора Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у  Київській області

2014/2015 навчальний рік став знаковим для державного професійно - 

технічного навчального закладу «Фастівський центр професійно-технічної 

освіти», оскільки саме цьогоріч даний навчальний заклад піднявся ще на один 

щабель до вершини досконалості та майстерності. Минулого навчального року 

в активі закладу освіти з’явився диплом, який засвідчив здобуте 4 місце у 

національному фіналі Міжнародної студентської олімпіади у сфері 

інформаційних технологій для студентів вищих навчальних закладів І-ІУ 

рівнів акредитації, а цього року навчальний заклад нагороджено дипломом за

2 призове місце у даній олімпіаді. Таке визнання Фастівському центру 

професійно-технічної освіти принесла перемога учня Шемякіна Олександра, 

який посів І місце у конкурсі «Цифрове відео на тему «Разом створимо ІТ- 

Всесвіт» Всеукраїнської студентської олімпіади з інформаційних технологій 

«ІТ-Цпгуегзе». Показовим є той факт, що Всеукраїнська студентська олімпіада

3 інформаційних технологій «ІТ-Цпгуегзе» проводиться серед студентів вищих 

навчальних закладів і участь у ній учнів професійно -технічних навчальних 

закладів є швидше винятком, ніж правилом. Цього року представники лише 4 

професійно-технічних навчальних закладів України виявили бажання 

позмагатися у одному з 13 запропонованих конкурсів олімпіади. Це учні 

Вищого професійно-технічного училища №1 м. Рівного, Вищого професійно- 

технічного училища №21, Запорізького правобережного професійного ліцею 

та Фастівського центру професійно-технічної освіти.

Сьогодні ми маємо змогу поспілкуватися з переможцем цьогорічної 

олімпіади Шемякіним Олександром і отримати відповіді на ті запитання, які
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можуть виникнути у наших учнів -  потенційних учасників аналогічних заходів 

наступного навчального року.

-  Олександре, звідки Ви дізналися про Міжнародну студентську олімпіаду з 

інформаційних технологій «ІТМпКегзе» і чому вирішили взяти у  ній участь?

-  Про олімпіаду «ІТ-Цпгуегзе» я дізнався від майстра виробничого навчання 

Еріка Олександровича Шемякіна, який запропонував мені спробувати свої сили 

та взяти в ній участь. Я погодився. Чому б і ні? Адже у минулому навчальному 

році учень нашого центру Климик Дмитро вже виборював перемогу у цій 

олімпіаді.

-  Страху перед олімпіадою такого рівня не було?

-  Ні, не було, адже головним завданням олімпіади є підтримка ініціативної та 

талановитої молоді у сфері інформаційних технологій.

-  Олександре, розкажіть докладніше про саму олімпіаду. Дана інформація 

може зацікавити наших учнів, і не виключено, що в наступному навчальному 

році у  них виникне бажання спробувати себе у  ролі конкурсантів.

-  Олімпіада «ІТ-Цпгуегзе» носить статус міжнародної, бо у ній беруть участь 

представники не тільки України, а ще й Республік Азербайджан, Білорусь та 

Казахстан. Вона задумана та діє як соціальний проект, спрямований на 

удосконалення професійної майстерності, популяризацію інформаційних 

технологій (ІТ) та способів їх ефективного застосування, покращання процесів 

використання ІТ громадськістю. А ще ця олімпіада є студентською.

-  А як же тоді Ви стали її учасником, адже Ви -  учень професійно-технічного 

навчального закладу?

-  Коли у 2013 році завершився чотирирічний проект Міжнародної олімпіади у 

сфері інформаційних технологій для студентів навчальних закладів вищої і 

середньої професійної освіти «ІТ-Планета», який діяв з 2010 року, організатори 

прийняли рішення про його продовження, але вже в новому форматі. Так
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виникла Міжнародна студентська олімпіада «ІТ-Цпгуегзе». Але за традицією 

учасниками залишаються ще й учні професійної освіти.

-  Тобто учасником може стати будь-який учень професійно-технічного 

навчального закладу?

-  Так. Головне, щоб дотримувалась основна вимога -  високий рівень знань і 

вмінь учасника у володінні інформаційними технологіями, бачення нових 

можливостей у використанні цих технологій, творчий підхід.

-  Ви здобули перемогу у  конкурсі «Цифрове відео на тему «Разом створимо ІТ - 

Всесвіт». Що це за конкурс? Він є складовою олімпіади?

-  Так, конкурс «Цифрове відео на тему «Разом створимо ІТ-Всесвіт» був одним

з-поміж 13 конкурсів ІТ-Олімпіади, що проводилися для українських учасників. 

Окрім нього, конкурсанти могли позмагатися і в інших конкурсах: 

«Адміністрування ^іпиx», «3^ графіка на тему «Разом створимо ІТ-Всесвіт», 

«Кращий диплом із інформаційної безпеки», «Управління ІТ-проектами», 

«Кращий інноваційний диплом» тощо. В цілому інформацію про усі конкурси, 

умови участі, особливості олімпіади можна дізнатися на офіційному сайті ІТ- 

Олімпіади -  Шр://ІТ-ипіуег8Є.ог£.

А щодо конкурсу, в якому я брав участь («Цифрове відео на тему «Разом 

створимо ІТ-Всесвіт» -  авт.), то він спрямований на творче використання 

сучасних цифрових технологій. Цифрове відео сьогодні є одним із важливих 

інструментів для руху товарів, торгівельних марок, формування громадської 

думки, навчання учнів, студентів, працівників. Учасникам конкурсу необхідно 

було створити короткометражний фільм (відео-заставку, відео-анонс) на тему 

«Міжнародна студентська олімпіада «ІТ^п^егзе» чи соціальний ролик «Разом 

створимо ІТ-Всесвіт».

-  Розкажіть про особливості виконання завдань конкурсу. Що викликало 

труднощі? Де, навпаки, Ви почувалися впевнено?
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-  Поштовхом для виконання завдань став факт використання в навчальному 

процесі Фастівського центру професійно-технічної освіти хмарного сервісу 

Місго80Й Оїїїсе Опііпе, який дозволив на застарілому обладнанні практично 

вивчати сучасні версії офісних програм. В основному труднощі викликала саме 

робота на застарілому обладнанні центру, тому опрацьовувати проект 

доводилося на домашньому комп’ютері.

-  Як в цілому було організовано проведення олімпіади? З яких етапів складався 

конкурс: лише з заочного чи й з очного?

-  Найпершим кроком до участі в олімпіаді була реєстрація: спочатку 

навчального закладу, а потім самого учасника. Якщо учасник уже брав участь в 

ІТ-Олімпіаді у попередньому році, то йому достатньо було активізувати під 

своїм логіном заявку на участь, а якщо це відбувалося вперше, то спочатку слід 

було ознайомитися з Положенням про ІТ-Олімпіаду, а потім зареєструватися на 

офіційному веб-сайті. У цьому навчальному році реєстрація тривала з 

1 листопада 2014 року до 25 лютого 2015 року. Потім учасник обирав один 

основний конкурс, але міг брати участь ще і в будь-яких додаткових. Можна 

було обрати конкурси не тільки тієї країни, яку ти представляв, а й інших країн, 

якщо вони вас зацікавили.

Конкурс «Цифрове відео на тему «Разом створимо ІТ-Всесвіт» складався з 

двох етапів: заочного (розміщення олімпіадних робіт на офіційному веб-сайті 

олімпіади в кабінеті студента) та національного фіналу, де відбувся захист 

проектів.

-  Коли відбувся національний фінал Міжнародної студентської олімпіади «ІТ- 

^ іуєгзє» і як він проходив?

-  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

29 грудня 2014 року №1533 національний фінал проходив 4-5 червня 2015 року 

на базі Київського національного університету культури і мистецтв. Сюди було 

запрошено понад 150 студентів з більш ніж 50 навчальних закладів України.
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Для порівняння: більше 800 студентів з 75 навчальних закладів брали участь у 

попередніх етапах олімпіади.

-  Тобто, конкуренція між учасниками була немалою?

-  Справді, немалою. Фактично з 5 учасників треба було визначити одного 

кращого.

-  Що Ви відчули як переможець, коли отримували нагороду?

-  У мене виникло відчуття впевненості у майбутньому, я відчув себе не просто 

учнем професійно-технічного навчального закладу, а людиною, яка може на 

рівних змагатися зі студентами вищих навчальних закладів.

-  Які організаційні моменти олімпіади сподобалися, а які, на Вашу думку, слід 

би було змінити?

-  Мені сподобалася організація проведення заходу, а також підтримка відомих 

спонсорів та партнерів. Приємним став той факт, що під час проведення фіналу 

було укладено ряд угод щодо міжнародного співробітництва в науково-освітній 

сфері. Відповідно до проекту студенти вітчизняних вишів зможуть навчатися в 

Університеті інформатики та прикладного мистецтва (м. Лодзь, Польща) за 

програмою «Подвійний диплом». В цілому угода передбачає обмін студентами 

у межах навчальних програм, стажування науково-педагогічних працівників.

-  Дана олімпіада завершується національним етапом чи ще є її продовження?

-  Ні, це ще не остаточний етап. За результатами національних ІТ-Олімпіад 

визначаються учасники та формуються команди від кожної країни для участі у 

Міжнародному фіналі. Цього року він відбудеться у вересні.

-  Олімпіада позаду. Чи не зникло бажання брати участь у  аналогічних заходах?

-  Навпаки, моя перемога зміцнила бажання продовжувати брати участь у цій 

олімпіаді і надалі, а, можливо, і в інших, подібних цій.

-  Як на Вашу думку, чи треба залучати до участі у  подібних заходах учнів 

інших професійно-технічних навчальних закладів?
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-  Я вважаю, що все залежить від самого учня: якщо є бажання взяти участь у 

заході такого плану, то так. Хочу зазначити, що такого рівня Олімпіада не може 

бути масовою, тому що, як раніше я казав, вона спрямована на підтримку 

ініціативної та творчої молоді у сфері інформаційних технологій і її завдання 

потребують не стільки академічного, скільки інноваційного і концептуального 

рішення.

-  Хто допомагав Вам у  підготовці до олімпіади, кому хочете подякувати?

-  Насамперед хочу подякувати майстру виробничого навчання і водночас 

моєму батькові Шемякіну Еріку Олександровичу, який допомагав мені у 

підготовці до виконання конкурсних завдань, вірив у мене і надихав на 

перемогу. Окрім того, висловлюю слова подяки організаторам ІТ-Олімпіади, 

спонсорам -  усім, хто підтримує молодь України, її творчі сили та бажає разом 

створити ІТ-Всесвіт.

-  Я  бажаю Вам творчих успіхів і досягнення тих висот, які допоможуть Вам у  

майбутньому самоствердитися, самореалізуватися і відчувати себе по - 

справжньому щасливою людиною.
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На шляху до вершин

Валентина Зубець,
директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у  Київській області

Семантика слова «конкурс» (від лат. сопсигзш -  змагання) визначає такий 

вид діяльності, коли з’являється можливість виявити найкращого з його 

учасників або з того, що представлено на огляд.

Конкурси в системі освіти, і профтехосвіти зокрема, -  явище звичне. Без 

них уже навіть не уявляється навчально-виховний та навчально-виробничий 

процеси. Адже саме конкурс, як це не парадоксально звучить, покликаний 

об’єднувати і згуртовувати його учасників, що є вкрай важливим у нинішній 

час.

Уже в минулому залишився 2014/2015 навчальний рік. Як і попередні, він 

був насичений для закладів профтехсвіти Київської області здобутками і 

перемогами, визнаннями і черговим самоствердженням. І не останню роль 

відіграли тут конкурсні заходи: фахової майстерності, з предметів

загальноосвітнього циклу, з виховної роботи, Всеукраїнські та Міжнародні 

тощо.

Сьогодні ми маємо хорошу нагоду ще раз привітати тих, хто вписав свої 

імена на скрижалі історії профтехосвіти Київщини та України в цілому у 

2014/2015 навчальному році.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

16 вересня 2014 року № 1/9-467 «Щодо організації Всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності у 2014/2015 навчальному році» та на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 13 травня 2015 року №530 «Про 

організацію та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ у 2014/2015 навчальному році» з метою 

виявлення та підтримки обдарованої молоді в системі професійно-технічної
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освіти, підвищення рівня професійної підготовки та майстерності, сприяння 

розвитку творчої активності учнів у 2014/2015 навчальному році серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів Київської області проведено обласні 

етапи Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності з професій «Перукар», 

«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», 

«Штукатур», «Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)». Переможцями 

обласних етапів зазначених конкурсів стали кращі учні професійно-технічних 

навчальних закладів: з професії «Перукар» -  Горжот Анастасія (ДПТНЗ 

«Богуславське вище професійне училище сфери послуг»), з професії «Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» -  Ягодченко Віталій 

(ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»), з 

професії «Штукатур» -  Пилипенко Анна («Білоцерківське вище професійне 

училище будівництва та сервісу»), з професії «Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»)» -  Гайнулін Роман (ДНЗ «Катюжанське вище професійне 

училище»). Вони вибороли право представляти професійно-технічну освіту 

Київської області на ІІІ (заключному) етапі даних конкурсів.

Горжот Ягодченко Пилипенко Гайнулін
Анастасія Віталій Анна Роман

Окрім участі у творчих змаганнях з професійної підготовки, учні 

професійно-технічних навчальних закладів області упродовж навчального року 

виявляли свої знання та вміння в конкурсах із предметів загальноосвітнього 

циклу.
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2014/2015 навчальний рік став результативним у здобутках учнівської 

молоді профтехосвіти на предметних конкурсах: з мови, літератури, історії, 

правознавства.

V Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Т.Шевченка засвідчив народження чотирьох призерів ІІІ 

(обласного) етапу. Ними стали: Антоненко Любов, учениця ДНЗ «Професійний 

ліцей м. Українки»; Богданова Юлія, учениця ДНЗ «Березанський професійний 

аграрний ліцей»; Калитинський Максим, учень ДПТНЗ «Білоцерківський 

професійний ліцей»; Полюхевич Галина, учениця ДНЗ «Ржищівський 

професійний ліцей».

Антоненко Богданова Калитинський Полюхевич
Любов Ю лія Максим Галина

Двоє з них стали призерами ^  (загальнонаціонального) етапу: Богданова 

Юлія, учениця ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей», яка посіла ІІ 

місце (викладач Нипорка Ольга Дмитрівна), та Полюхевич Галина, учениця 

ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей», яка виборола ІІІ місце (викладач 

Панченко Любов Онисимівна).

Не оминули своєю увагою викладачі та учні профтехосвіти участі у 

Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!». 

На розгляд журі ними було подано 18 робіт: 13 у номінації «Література» та 5 у 

номінації «Історія України та державотворення». Конкурсні роботи з історії 

носили дослідницький характер із залученням різних джерел історії: архівних
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документів, матеріалів періодики, мемуарів, кіно - та фотодокументів. Серед 

призерів ІІІ (обласного) етапу конкурсу кращі учні ПТНЗ: Чувірова Дар’я -  

учениця ДПТНЗ «Катюжанське вище професійне училище» (ІІІ місце у 

номінації «Література»; викладач Масюкевич Неля Борисівна); Отиченко Анна 

-  учениця ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» (ІІ місце у номінації 

«Історія України та державотворення»; викладач Дем’яненко Валентина 

Володимирівна); Кобрін Анастасія -  учениця ДПТНЗ «Білоцерківське вище 

професійне училище будівництва та сервісу» (ІІІ місце у номінації «Історія 

України та державотворення»; викладач Горська Тетяна Вікторівна).

Чувірова Д а р ’я  Отиченко Анна Кобрін Анастасія

Серед учнів чотирьох професійно-технічних навчальних закладів України, 

які разом зі студентами вищих навчальних закладів І - ^  рівнів акредитації 

брали участь у Всеукраїнської студентської олімпіади з інформаційних 

технологій «ІТ-Цпгуегзе», учень ДПТНЗ «Фастівський центр професійно - 

технічної освіти» Шемякін Олександр посів І місце у конкурсі «Цифрове відео 

на тему «Разом створимо ІТ-Всесвіт» (керівник Шемякін Е.О.).

Ш емякін Олександр
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Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації від 13 жовтня 2014 року № 282 проведено чемпіонат з 

інтелектуальних ігор серед учнівської молоді професійно-технічних навчальних 

закладів Київської області, в якому взяли участь команди з 22 навчальних 

закладів. За результатами відбіркових турів чемпіонату, до фіналу увійшло 6 

найсильніших команд: «Магістр» (ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне 

училище ім. П. Р. Поповича»); «Комета» (ДНЗ «Катюжанське вище професійне 

училище»); «Нащадки трипільців» (ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей»); 

«Нащадки Палія» (ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти»); 

«Гарячі серця» (ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»); «ПРОФТЕХ» 

(ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»). У 

запеклій фінальній боротьбі перемогу здобула команда «Магістр» ДНЗ 

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

Д Н З «Білоцерківське професійно-технічне училищ е ім. П. Р. Поповича»

Четвертий рік поспіль учні системи профтехосвіти беруть участь у конкурсі 

«Учень року». Цьогоріч переможцем конкурсу стала Полюхевич Галина, 

учениця ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей».

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у Київській 

області та 7 професійно-технічних навчальних закладів (ДНЗ «Білоцерківське
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професійно-технічне училище імені П. Р. Поповича»; ДНЗ «Професійний ліцей 

м. Українки»; ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг»; 

ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»; ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький 

центр професійно-технічної освіти»; ДПТНЗ «Фастівський центр професійно- 

технічної освіти», ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище») стали 

учасниками Шостої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти -  2015», яка 

проходила у березні 2015 року у Київському палаці дітей та юнацтва.

Конкурс методичних матеріалів, організований та проведений у рамках 

роботи виставки, ще раз довів той факт, що профтехосвітяни Київщини -  це 

творчі, креативні професіонали своєї справи. За результатами участі у конкурсі 

методичних матеріалів перемогу здобули 4 ПТНЗ області. Вони нагороджені 

медалями:

бронзовими -  ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери 

послуг» та ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти»;

срібною -  ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної 

освіти»;

золотою -  ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей».

Гран-прі виставки виборов ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище».

Вітаємо усіх переможців конкурсів 2014/2015 року і бажаємо у новому 

навчальному році нових перемог і нових досягнень!
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