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Дорогі друзі!
Ви тримаєте в руках черговий випуск інформаційно-методичного 

вісника «Професійно-технічна освіта Київщини» -  2016. Його формат у 
порівнянні з попереднім виданням дещо видозмінився: додалися нові 
рубрики «На допомогу методисту», «Професійна підготовка -  основа основ», 
розширилося змістове наповнення окремих з них (з цієї точки зору особливо 
яскравим є калейдоскоп статей «Професійної підготовки»). Деякі рубрики, 
як-то: «Знайомимося з нормативною базою», трансформувалися в окремі 
повноцінні сторінки веб-сайту НМК ПТО у Київській області 
(^^^.оЬІрїо.іп.иа), оскільки для їхньої публікації формат вісника уже 
замалий. Більшість рубрик залишилася незмінною, проте коло дописувачів 
значно розширилося: життєпис сьогодення та історії професійно-технічної 
освіти поповнюється новими іменами небайдужих освітян. Вони прагнуть 
поділитися своїми здобутками та надбаннями, методичними знахідками та 
педагогічними новаціями.

Цьоріч не залишилися поза увагою НМК ПТО і моніторингові 
дослідження: результати державної підсумкової атестації, рейтинг веб-сайтів 
ПТНЗ, особливості вступної кампанії 2016 року, кількісно-якісний склад 
педагогічних працівників. Адже тільки у порівнянні пізнається істина: власні 
досягнення у зіставленні з досягненнями колег здаються вищими, а недоліки, 
навпаки, -  окремими недопрацюваннями.

На сторінках цьогорічного вісника ви знайдете мудрі поради 
психолога, познайомитеся ще з однією історією -  історією державного 
навчального закладу «Київське обласне вище професійне училище харчових 
технологій та ресторанного сервісу», розкриєте для себе чарівний світ 
музейної педагогіки ПТНЗ Київської області.

Хочемо звернути вашу особливу увагу на рубрику «Слово учням». 
Сьогодні тут мають змогу висловити власні бачення ваші кращі учні, а вам, 
шановні колеги, випадає прекрасна нагода потрапити до пізнання їхнього 
святая святих -  внутрішнього світу, з тим, щоб краще їх зрозуміти, 
розгледіти їхні приховані здібності і просто ще раз порадіти за багатогранні 
таланти професійно-технічної освіти.

А на завершення пропонуємо вам відчути гордість від досягнень 
педагогічних та учнівських колективів, творчих груп педагогів, окремих 
викладачів, майстрів виробничого навчання, учнів, здобутих у 2015/2016 
навчальному році.

Тож приємного вам спілкування з новим виданням інформаційно- 
методичного вісника «Професійно-технічна освіта Київщини» -  2016!



Впровадження прогресивного педагогічного досвіду в ПТНЗ: 
перспективи моніторингової роботи у 2016/2017 навчальному році 

Валентина Зубець,
директор НМК ПТО у  Київській області

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
27 червня 2013 року № 856, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
16 липня 2013 року за №1189/23721, «Про затвердження Положення про 
навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно- 
технічної освіти» одним із основних завдань та напрямів діяльності НМК 
ПТО є аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок учнів, слухачів 
професійно-технічних навчальних закладів з професійної, загальноосвітньої 
підготовки, розроблення пропозицій та надання методичної допомоги 
педагогічним колективам закладів освіти щодо удосконалення навчально- 
виробничого та навчально-виховного процесів.

Керівники та педагогічні колективи постійно здійснюють пошуки 
шляхів удосконалення управління процесом вивчення, узагальнення, 
поширення та впровадження прогресивного педагогічного досвіду. У роботі з 
використання педагогічного досвіду на практиці особливим видом діяльності 
є виявлення прогресивного досвіду та подальше його визнання за стійким 
кінцевим результатом навчально-виховної діяльності.

Прогресивний досвід — навчально-виховна чи організаційно- 
педагогічна діяльність, у процесі якої стабільні позитивні результати в 
розв'язанні актуальних педагогічних проблем забезпечуються використанням 
оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових 
систем навчання або завдяки інтеграції вже відомих форм, методів, прийомів 
і засобів організації навчально-виховного процесу.

Упровадження прогресивного (перспективного) педагогічного досвіду 
-  упорядкована система методичної діяльності, яка передбачає комплекс 
заходів із навчання методиці роботи конкретного педагога або майстра 
виробничого навчання на семінарах або школах молодого педагога.

Проведення обласних педагогічних читань дозволяє щорічно 
обмінюватися досвідом роботи понад 100 педагогам професійно-технічних 
навчальних закладів області. Теми педагогічних читань відображають
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проблематику, над якою працюють методичні служби упродовж навчального 
року.

Для прикладу, у 2012 році відбулися обласні педагогічні читання на 
тему «Зростання творчого потенціалу педагогічних працівників професійно- 
технічних навчальних закладів у процесі педагогічної діяльності».
Представники восьми закладів освіти поділилися з педагогічними
працівниками досвідом із впровадження інформаційно-комунікаційних, 
педагогічних та виробничих технологій у навчальний процес, діяльності 
методичних комісій з підвищення професійної майстерності викладачів і 
майстрів виробничого навчання.

Проведення педагогічних читань супроводжується роботою виставок 
методичних напрацювань педагогів. Щорічно тут демонструються найкращі 
творчі роботи та досягнення педагогічних працівників навчальних закладів. 
Методична скарбниця досвіду поповнюється завдяки представленим
дидактичним матеріалам, оригінальним навчально-методичним посібникам, 
методичним розробкам, рекомендаціям, зразкам планів та конспектів уроків, 
плануючої документації тощо.

На сайті НМК ПТО у Київській області є рубрика «Картотека 
перспективного педагогічного досвіду», яка містить три розділи:
-  картотека перспективного педагогічного досвіду викладачів 
загальноосвітніх дисциплін;
-  картотека перспективного педагогічного досвіду викладачів спеціальних 
дисциплін та майстрів виробничого навчання;
-  картотека перспективного педагогічного досвіду практичного психолога.

Для творчого педагога інформація, представлена у Картотеці, може 
стати поштовхом до пошуку нестандартних методів, прийомів, які приведуть 
його до успіху у практичній діяльності.

У 2016/2017 навчальному році Навчально-методичним кабінетом 
професійно-технічної освіти у Київській області заплановано проведення 
моніторингу організації роботи з впровадження перспективного 
педагогічного досвіду в професійно-технічних навчальних закладах області. 
Даний вид роботи допоможе виявити методичні перлини справжніх 
педагогів-майстрів та дасть їм путівку у нове творче життя.
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Методичні рекомендації
з проведення моніторингу організації роботи з впровадження
прогресивного педагогічного досвіду в професійно-технічних 

навчальних закладах Київської області

1. Загальні положення
1.1. Моніторинг організації роботи з впровадження прогресивного 

педагогічного досвіду в професійно-технічних навчальних закладах 
Київської області (далі -  Моніторинг) є складовою частиною методичної роботи 
у професійно-технічних навчальних закладах, спрямований на підвищення 
ефективності навчального процесу, комплексного навчально-методичного 
забезпечення викладання предметів та виробничого навчання, удосконалення 
фахової майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання 
професійно-технічних навчальних закладів області.

1.2. Метою і завданнями Моніторингу є:
- проведення просвітницької роботи серед педагогічних 

працівників, спрямованої на підвищення фахових знань;
- пошук нових форм, методів, моделей організації роботи з 

впровадження прогресивного педагогічного досвіду у навчальних закладах;
- підтримка та стимулювання творчого потенціалу організаторів 

методичної роботи та педагогічних працівників, які активно використовують 
у роботі прогресивний педагогічний досвід;

- обмін досвідом, формами та методами методичної та просвітницької 
роботи;

- висвітлення кращого досвіду професійно-технічних навчальних 
закладів стосовно організації роботи з впровадження прогресивного 
педагогічного досвіду в навчальний процес.

У рамках Моніторингу вивчаються основні форми роботи методичних 
служб (методистів, методичних комісій) з впровадження прогресивного 
педагогічного досвіду в професійно-технічних навчальних закладах.

У матеріалах, представлених професійно-технічними навчальними 
закладами для вивчення стану методичної роботи з впровадження 
прогресивного педагогічного досвіду, повинні бути відображені основні 
форми організації цієї роботи:

1. Планування методичної роботи на рік з впровадження прогресивного 
педагогічного досвіду;

2. Організація роботи методистів та методичних комісій з вивчення, 
узагальнення та впровадження прогресивного педагогічного досвіду;
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3. Практична робота педагогічних працівників з впровадження 
прогресивного педагогічного досвіду.

2. Учасники Моніторингу
У Моніторингу беруть участь професійно-технічні навчальні заклади 

Київської області.

3. Порядок проведення Моніторингу
Моніторинг організації роботи з впровадження прогресивного 

педагогічного досвіду в професійно-технічних навчальних закладах 
Київської області проводиться в чотири етапи: 

перший -  підготовчий; 
другий -  заочний; 
третій -  експертний (очний); 
четвертий -  підсумковий.

На першому етапі (з 01 жовтня 2016 року по 15 січня 2017 року) 
здійснюється підготовка та подання матеріалів до Навчально-методичного 
кабінету професійно-технічної освіти у Київській області.

На другому етапі (з 15 січня по 01 березня 2017 року) комісія з 
вивчення матеріалів та оцінювання практичної роботи з впровадження 
прогресивного педагогічного досвіду в професійно-технічних навчальних 
закладах Київської області ознайомлюється з документацією, представленою 
професійно-технічними навчальними закладами та оцінює їх за 12-бальною 
шкалою.

На третьому етапі (з 01 березня по 30 квітня 2017 року) комісія 
здійснює оцінку відповідності матеріалів реальній організації методичної 
роботи в навчальних закладах.

На четвертому етапі (з 01 по 30 травня 2017 року) підводяться 
підсумки Моніторингу та визначаються професійно-технічні навчальні 
заклади, у яких найвищий рівень організації роботи з впровадження 
прогресивного педагогічного досвіду.

4. Умови проведення Моніторингу
4.1. Професійно-технічними навчальними закладами можуть 

подаватись матеріали з організації роботи з впровадження прогресивного 
педагогічного досвіду викладачів загальноосвітніх, спеціальних дисциплін та 
майстрів виробничого навчання:

- система методичної роботи з вивчення, узагальнення та 
впровадження прогресивного досвіду (робота педагогічної ради, методичних 
комісій, шкіл прогресивного досвіду, інструктивно-методичні наради, 
педагогічні читання тощо);
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- інноваційні форми та методи роботи методичних комісій з 
удосконалення викладання теоретичних предметів, виробничого навчання та 
практики, організації обміну досвідом та його первинної апробації; робота 
методичних комісій з розгляду питань, пов’язаних з впровадженням у 
навчальний процес сучасних педагогічних технологій; з формування у 
педагогічних працівників фахової майстерності;

- надання методичної допомоги викладачам та майстрам виробничого 
навчання з питань застосування новітніх ефективних методів і форм 
навчальної роботи;

- стан методичної роботи: кількість і якість проведених лекцій, бесід, 
диспутів, семінарів, конкурсів, тренінгів та зустрічей педагогів-початківців з 
кращими педагогами тощо.

4.2. До матеріалів додається інформація щодо здійснення заходів з 
методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах (плани 
проведених педагогічних читань, тези лекцій, бесід, плани семінарів тощо).

5. Вимоги до оформлення матеріалів
5.1. Матеріали мають бути зроблені комп’ютерним набором через 

півтора інтервали (Тітез Котап, розмір шрифту -  14) обсягом не більше 
50 аркушів друкованого тексту та на електронних носіях.

Додатками до матеріалів описового характеру можуть бути 
ілюстрації, фото- та відео матеріали.

5.2. Результати Моніторингу будуть оприлюднені на семінарі 
методистів професійно-технічних навчальних закладів.

6. Підведення підсумків
За результатами Моніторингу видається збірник «Педагогічна 

скарбниця профтехосвіти Київщини», до якого увійдуть описи творчих 
здобутків кращих педагогів, оригінальних та своєрідних форм і засобів 
здійснення навчально-виховного процесу (інформація про кращий досвід 
проведення роботи з впровадження прогресивного педагогічного досвіду в 
професійно-технічних навчальних закладах Київської області.

Інформацією про кращих педагогічних працівників поповнюється 
картотека перспективного педагогічного досвіду на сайті Навчально - 
методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області.
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Державна підсумкова атестація учнів ПТНЗ: 
результати 2015/2016 навчального року

Людмила Уманська,
методист НМК ПТО у  Київській області

Державна підсумкова атестація з загальноосвітніх дисциплін для учнів 
професійно-технічних навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році 
проводилась відповідно до Положення про ДПА учнів у системі загальної 
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки №1547 
від 30 грудня 2014 року, наказу МОН №940 від 16 вересня 2015 року «Про 
проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа 
Міністерства освіти і науки України №1/9-93 від 22.02.2016 року «Про 
проведення державної підсумкової атестації в професійно-технічних 
навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році».

У професійно-технічних навчальних закладах державна підсумкова 
атестація проходила у терміни, передбачені робочими навчальними планами. 
При складанні розкладу проведення ДПА адміністрацією навчальних 
закладів було передбачено 2-3 дні для підготовки учнів до складання 
атестації з кожного предмета.

Державна підсумкова атестація для учнів ПТНЗ традиційно 
проводилася у письмовій формі з трьох загальноосвітніх предметів: 
української мови (переказ), іноземної мови -  обов’язково для всіх учнів, 
історії України або математики, а також предмета за вибором професійного 
спрямування у тих навчальних групах, де ДПА проводилась до 
01 березня 2016 року.

Завдання для проведення державної підсумкової атестації з української 
мови (переказ) надавались навчальним закладам НМК ПТО у Київській 
області. Для проведення атестації з решти предметів, а саме: математики, 
іноземної мови, фізики, біології, інформатики, історії України -  завдання 
укладали викладачі відповідного фаху з наступним погодженням на 
засіданнях циклових комісій та педагогічних рад і затвердженням 
директором професійно-технічного навчального закладу. Завдання 
відповідали державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки,
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визначених навчальними програмами та затвердженими Міністерством 
освіти і науки України.

Аналіз якісних показників ДПА з навчальних предметів свідчить, що в 
середньому 50% учнів мають середній рівень знань. Найвищим цей відсоток 
показали учні ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» -  77,7%, 
ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича» -  
72,6%, ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» -  71,5%.

Високий рівень знань державної підсумкової атестації показали учні 
ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг» -  15,8%, 
ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» -  
10,3%, ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти» -  9,9%, 
ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти» -  9 ,7%.

Діаграми, наведені нижче, показують відсотки низького, середнього, 
достатнього та високого рівнів знань учнів у розрізі предметів, з яких 
складалася ДПА у 2015/2016 навчальному році.
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Рейтинг веб-сайтів ПТНЗ 
через призму відображення методичної роботи 

Інна Сидоркіна,
методист НМК ПТО в Київській області

Головним завданням у реформуванні професійно-технічної освіти є, 
безумовно, підвищення якості освітніх послуг.

Ця проблема реалізується різними шляхами, але основним є організація 
і проведення на належному рівні методичної роботи. Йдеться про практичне 
вирішення таких завдань:

-  здійснення планування всіх рівнів методичної роботи;
-  перенесення акценту в змісті методичної роботи на зорієнтований 

підхід до зростання професіоналізму педагогічних працівників;
-  використання інноваційних форм методичної роботи, поширення 

традиційних форм та їх гармонійне і вміле поєднання;
-  постійне підвищення фахового та методичного рівнів педагогів шляхом 

самоосвіти.
При плануванні методичної роботи Навчально-методичний кабінет 

професійно-технічної освіти у Київській області намагається враховувати 
проблеми та реальні можливості кожного педагогічного колективу 
професійно-технічних навчальних закладів. З цією метою здійснюється 
моніторинг стану методичної роботи.

Упровадження віртуальних форм роботи створює можливості побудови 
відкритої системи професійно-технічної освіти, а оптимальний доступ до 
необхідної інформації у будь-який час робить пізнавальну діяльність 
педагогічних працівників більш ефективною. Використання веб-сайтів 
дозволяє організовувати простір для відвідувачів та створює оптимальний 
доступ до необхідної інформації, оперативно забезпечує необхідну 
методичну допомогу молодим педагогічним працівникам, дає можливість 
досвідченим педагогам поділитися досвідом роботи.

Як показала практика методичної роботи Навчально-методичного 
кабінету у Київській області, інформаційно-комунікаційні технології 
відкривають величезні можливості для комунікації в рамках електронної 
взаємодії. Сьогодні сайт -  вже не просто забаганка, а радше потужний 
інструмент особистого просування та розвитку, який при вмілому
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використанні здатен суттєво підвищити видимість, комунікативні навички і, 
звісно ж, професійний рівень педагогів професійно-технічних навчальних 
закладів. Іншими словами, сайт -  це насамперед прискорювач зростання в 
професійному, профорієнтаційному, педагогічному напрямі.

З метою виявлення ефективності функціонування та оновлення 
інформації веб-ресурсів професійно-технічних навчальних закладів здійснено 
моніторинг діючих веб-сайтів.

Аналіз підтвердив, що станом на 1 липня 2016 року робота сайтів 
більшості навчальних закладів постійно вдосконалюється та оновлюється. 
Регулярно збільшується кількісний показник розміщення інформації, її 
якість.

Найкращий показник діяльності сайтів професійно-технічних 
навчальних закладів має розділ «Новини», в якому висвітлюється діяльність з 
методичної, навчально-виробничої, виховної роботи закладів, удосконалення 
освітнього процесу тощо. Системне оновлення новин відбувається на всіх 
сайтах професійно-технічних навчальних закладів.

Але сьогодні ми зосередимо свою увагу на рубриці «Науково- 
методична робота». Ця рубрика поділяється на підрубрики:

-  на допомогу учням;
-  на допомогу викладачам;
-  доробок (відеоматеріали, презентації тощо);
-  робота методичних комісій.

Зовсім мало уваги приділяють підрубриці «На допомогу викладачам» 
сайти наступних навчальних закладів: ДПТНЗ «Білоцерківський професійний 
ліцей», ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича», ДНЗ «Березанський аграрний ліцей», 
ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей», 
ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей», КНЗ КОР «Васильківський 
професійний ліцей», ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей», 
ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей», ДНЗ «Сквирське вище 
професійне училище», ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне училище», 
ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти», 
ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти», ДНЗ «Київське 
обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного 
сервісу».

Найглибше висвітлено інформацію для викладачів на сайтах 
ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг», 
ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки», ДНЗ «Ржищівський професійний 
ліцей».
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У цій підрубриці можна розмістити багато цікавої методичної 
інформації, яка допоможе педагогічним працівникам бути більше 
поінформованими та підвищити свою самоосвіту:

-  положення про атестацію педпрацівників;
-  графіки атестації педпрацівників;
-  положення про навчальні кабінети;
-  інструктивно-методичні матеріали;
-  інструкції з ведення журналів;
-  моделі сучасних уроків;
-  методичні рекомендації;
-  обмін досвідом тощо.

У підрубриці «На допомогу учням» можна розмістити:
-  розклад уроків;
-  графіки консультацій;
-  графіки виробничої практики;
-  графік проведення ДКА;
-  графік проведення ДПА;
-  розклад дзвінків;
-  графік чергових груп;
-  рівень успішності учнів;
-  розмір стипендії;
-  домашнє завдання тощо.

У підрубриці «Доробок» (відеоматеріали, презентації тощо) не 
розмістили інформацію ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича», ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей», 
ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей», 
ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей», ДНЗ «Згурівський 
професійний ліцей», ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки», 
ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей», ДНЗ «Тетіївське професійно- 
технічне училище», ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної 
освіти», ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових 
технологій та ресторанного сервісу».

Найбільше відеоматеріалів розміщено на сайті ДНЗ «Фастівський 
центр професійно-технічної освіти».

У цьому підрозділі можна висвітлювати всі події, які відбулися в 
навчальних закладах:

-  спортивні події;
-  заходи художньої самодіяльністі;
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-  відкриті заходи;
-  пам’ятні події;
-  волонтерство та багато іншого про життя ПТНЗ.

Остання підрубрика -  «Робота методичних комісій». Мета методичної 
роботи -  зростання рівня педагогічної майстерності, активізація творчого 
потенціалу кожного викладача та майстра виробничого навчання методичної 
комісії.

Основою докорінного покращання навчального, навчально- 
виробничого, виховного процесу в ПТНЗ є добре налагоджена методична 
робота, особлива роль в організації і проведенні якої належить методичним 
комісіям.

Методичні комісії -  це основний методичний підрозділ, діяльність 
якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання 
учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, 
професійний зріст і методичну майстерність викладачів та майстрів 
виробничого навчання, впровадження досягнення педагогічної науки і 
передового досвіду в навчально-виробничий, виховний процес. І 
найголовніша роль в організації та впровадження методичної роботи 
належить саме методичним комісіям.

Однією з форм колективної методичної роботи у професійно-технічних 
навчальних закладах є методичні комісії з предметів і професій, які 
створюються за рекомендацією методичної ради. Тому в цій рубриці можна 
відображати дуже багато всебічної методичної інформації:

-  положення про методичні комісії;
-  склад методичних комісій;
-  плани роботи методичних комісій;
-  графік засідань методичних комісій;
-  предметні тижні;
-  професійні тижні;
-  системи роботи методичних комісій;
-  засідання методичної ради;
-  проблемні питання методичних комісій;
-  звіти методичних комісій;
-  методичні рекомендації тощо.

Найкраще робота методичних комісій відображається на сайтах 
ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг» та 
ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей».
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Цю рубрику можуть ілюструвати фото голів та членів методичних 
комісій так, як це зробили ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної 
освіти», ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей», ДНЗ «Богуславський 
центр професійно-технічної освіти».

Загалом у 2015/2016 навчальному році методична робота на високому 
рівні висвітлена на сайтах ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти», ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей», 
ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей», ДПТНЗ «Білоцерківський 
професійний ліцей», ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей», 
ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей», ДПТНЗ «Білоцерківське вище 
професійне училище будівництва та сервісу», ДПТНЗ «Богуславське вище 
професійне училище сфери послуг», КНЗ КОР «Васильківський професійний 
ліцей».

Хоча слід зазначити і недоліки: на сайті ДПТНЗ «Бориспільський 
професійний ліцей» взагалі немає рубрики з методичної роботи.

За підсумками проведеного моніторингу встановлено, що у всіх 
22 професійно-технічних навчальних закладах у Київській області створені 
веб-сайти, із них 50% сайтів професійно-технічних навчальних закладів на 
належному рівні забезпечують пропагування на веб-ресурсах престижності 
робітничих професій у суспільстві, чим сприяють покращанню 
профорієнтаційної роботи серед населення. Навчально-методичний кабінет 
професійно-технічної освіти у Київській області з цього питання проводить 
консультування відповідних працівників навчальних закладів, надає 
рекомендації щодо змісту сайтів професійно-технічних навчальних закладів 
та їх оновлення, ведення важливих розділів (рубрик).
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Моніторинг сайтів професійно-технічних навчальних закладів 
станом на 15 липня 2016 року

Показник
оцінювання

Бі
ло

це
рк

ів
сь

ке
 

ВП
У 

БС

Бі
ло

це
рк

ів
сь

ки
й 

П
Л

Бі
ло

це
рк

ів
сь

ке
 

П
Т

У Е
<
Е
«
ки
оз
о
X
ев
03
а

РР

Е
О

рО
Е
РР
аои
оз
о
03 
ев
4  
о

о
РР

0  
Н

1
«
ки
03
о
03 
ев
4  
о

о
РР

Бо
ри

сп
іл

ьс
ьк

ий
 

П
Л Е

<
Е
зК
ки
03
о
X
4  
ч  о
СРо

РР

Бр
ов

ар
сь

ки
й 

П
Л

В
ас

ил
ьк

ів
сь

ки
й 

П
Л

В
ол

од
ар

сь
ки

й 
П

А
Л

Е
Е
зКки
03
о
03

'Вн

00

ро
Е
РР
аои
03
о
Xа
%
2
£

П
ер

ея
сл

ав
-Х

м
ел

ьн
иц

ьк
ий

Ц
П

ТО
П

ро
фе

сі
йн

ий
 

лі
це

й 
м

.У
кр

аї
нк

и

Е
Е
зКки
03
о
03

'3
X
%

Рч

Е
<
Е
зКки
03
о
X
4  
X

ио
РР

ро
Е
РР
аои
03
о
СР
к
03и

о

ро
Н
Е
аои
03
о
.03

н
ао

Н

Ф
ас

ті
вс

ьк
ий

 
Ц

П
ТО

О
н
Е
Е Г
зК
ки
03
о
X
X
но
І-н
Е КО

 
ВП

У 
ха

рч
ов

их
 

те
хн

ол
ог

ій
 

та
 

ре
ст

ор
ан

но
го

 
се

рв
іс

у

СТРУКТУРА

- електронне
завантаження,
працездатність

5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4

- рубрики: 
логічність у 
розташуванні

5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5

-зручність інтер
фейсу: кнопки, 
панель

5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5

-рекламний банер 4 4 5 0 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

НАПОВНЕННЯ
- оновлення 
інформації

3 4 4 3 5 4 3 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 8 4 4 4 5



ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧИЛИЩЕ

- історія закладу 3 3 5 4 5 5 3 4 4 5 0 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4

- колектив училища 2 3 2 0 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 0 0 5 5

-абітурієнту

- інформація та 
фото про професії

4 4 3 5 5 3 5 0 4 4 0 3 5 5 5 5 5 4 3 5 4 0

- новини про 
вступну кампанію 
2016

0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- правила прийому 
2016

5 5 5 0 5 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 0 5 5

матеріально-технічна база

-навчальні кабінети 
і майстерні (фото, 
підписи)

5 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 0 5 5 0 5 5 5 0 0 3 0

- інші приміщення 
училища (їдальня, 
гуртожиток, 
спортзал тощо)

3 5 0 0 5 5 5 0 5 5 4 0 5 5 3 5 0 5 0 0 0 0
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
- на допомогу 
учням

4 3 0 3 5 4 0 0 5 0 3 4 5 5 5 5 0 5 0 0 3 0

- на допомогу 
викладачам

4 0 0 0 5 4 0 0 4 0 0 4 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0

-доробок 
(відеоматеріали, 
презентації тощо)

3 4 0 4 5 4 0 0 3 4 0 0 4 5 0 5 0 5 0 5 0 0

- робота
методичних комісій

0 4 3 3 5 3 0 0 0 0 0 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5

ВИХОВНА РОБОТА

-самоврядування 0 3 4 4 5 0 3 4 5 5 5 5 0 4 0 5 0 5 0 0 4 4

- гурткова робота 0 0 3 5 0 0 0 0 4 0 4 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5

- художня 
самодіяльність

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 5

- конкурси 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 4 5

- спортивна робота 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 5 0 0 0 4 5



Наша адреса 0 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

Інтернет- 
приймальня 
(форум, чат, 
гостьова книга)

5 0 4 0 5 4 0 0 4 0 0 0 0 5 4 5 0 0 5 0 0 5

Інше: батькам, 
психологічні 
поради, новини)

4 4 4 3 5 5 0 0 4 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0

ДИЗАЙН
-чіткість тексту на 
тлі

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

-кольорова гама 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5

-компоненти, що 
відволікають увагу 
користувача

5 5 5 5 5 5 0 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Всьоьго балів 78 83 76 75 114 89 71 56 100 83 72 73 98 100 87 125 82 95 67 69 82 92

Місце у заг.зал. 11 9 12 13 2 7 16 19 3 9 15 14 4 3 8 1 10 5 18 17 10 6
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Вступна кампанія 2016

Катерина Горбунова,
фахівець з інформаційних технологій 

НМК ПТО у  Київській області

Вступна кампанія до професійно-технічних навчальних закладів 
2016 року розпочалася відповідно до нормативних документів: наказу 
Міністерства освіти і науки Укрїни від 14.05.2013 №499 «Про затвердження 
Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів 
України» та Правил прийому до окремого ПТНЗ. Але насправді їй 
передувала велика кропітка робота усіх педагогічних колективів ПТНЗ. І 
стосувалася вона великою мірою саме відображення матеріалів про роботу 
навчальних закладів на їхніх сайтах. Адже перше знайомство майбутніх 
абітурієнтів з омріяною професією, обраним навчальним закладом 
розпочинається саме зі сайту даного навчального закладу.

Моніторингові дослідження вступної кампанії, висвітленої на веб- 
сайтах навчальних закладів, включали в себе вивчення наступних питань: 
«Правила прийому на 2016/2017 навчальний рік», «Інформація та фото про 
професії» та «Новини про вступну кампанію 2016 року». Слід відмітити 
найкраще висвітлення зазначеної інформації на сайтах 
КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей», ДПТНЗ «Рокитнянський 
професійний ліцей», ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно- 
технічної освіти», ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей», 
ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей», 
ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей», ДНЗ «Березанський 
професійний аграрний ліцей», ДНЗ «Київське обласне вище професійне 
училище харчових технологій та ресторанного сервісу», 
ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг», 
ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти», 
ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки».

На сайтах цих навчальних закладів відповідно до Типових умов 
прийому розміщено затверджені керівником правила прийому до 
навчального закладу у 2016 році. Станом на 1 липня 2016 року висвітлення 
даного питання є кращим, ніж у 2015 році: лише на двох сайтах -  
ДПТНЗ «Бориспільский професійний ліцей» та ДПТНЗ «Фастівський центр
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професійно-технічної освіти» -  відсутні затверджені керівником правила 
прийому у 2016 році.

На більшості сайтів виділено окремі рубрики з кожної професії, що 
робить перегляд досить зручним. Окремі навчальні заклади саме на цьому 
зробили акцент, виділивши інформацію для вступника або розмістивши її на 
головній сторінці. Фрагментарна інформація про перелік документів для 
абітурієнта, правила роботи приймальної комісії, кількість місць державного 
замовлення тощо не є повноцінною заміною відсутніх правил прийому. Це 
стосується сайтів ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича» та ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне училище».

Окрім правил прийому, на сайтах ПТНЗ у повному об’ємі висвітлено 
інформацію, у якій розкривається історія професії, вимоги до індивідуальних 
особливостей майбутнього фахівця, перспективи зайнятості. Цікавою 
формою подачі інформації про професіїі, окрім фотографій, є презентаційні 
ролики кожної професії на сайтах таких навчальних закладів, як: 
ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти», 
ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей», 
ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей», ДПТНЗ «Переяслав- 
Хмельницький центр професійно-технічної освіти».

Великим недоліком веб-сайтів професійно-технічних навчальних 
закладів є недостатня увага абітурієнту: інформація про професії викладена 
на сайті лише у вигляді переліку професій з вказаним терміном навчання. 
Навіть велика кількість фотографій навчального процесу не є заміною 
кваліфікаційної характеристики професій. Це стосується, насамперед, сайтів 
ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище імені П.Р. Поповича», 
ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне училище», ДНЗ «Згурівський 
професійний ліцей», ДНЗ «Сквирське вище професійне училище», 
ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти».

Слід відмітити ще один спільний недолік: більшість навчальних 
закладів цього року проігнорували завдання висвітлювати на своїх сайтах 
перебіг вступної кампанії, і лише два навчальні заклади показали, як 
привернути увагу вступників. Так, ДНЗ «Березанський професійний аграрний 
ліцей» на своєму сайті, у рубриці «Новини», повідомив про початок вступної 
кампанії шляхом рекламно-профорієнтіційної форми роботи, яку 
започаткували педагогічні працівники ліцею. Також ДПТНЗ «Бориспільский 
професійний ліцей», на сайті якого викладено відео-ролик з новин місцевого 
телеканалу, інформує про початок вступної кампанії та особливості навчання 
у закладі.
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Кількісно-якісний склад та атестація педагогічних працівників 
професійно-технічних навчальних закладів 

Валентина Брезіцька,
методист НМК ПТО у  Київській області

Станом на 01.06.2016 року у державних професійно-технічних 
навчальних закладах Київської області працюють 1210 педагогів, з них: 
432 особи здійснює теоретичну загальноосвітню та професійну підготовку, 
527 осіб -  це майстри виробничого навчання. В цілому професійно-технічні 
навчальні заклади укомплектовані педагогічними кадрами на 96%.

98 % викладачів та майстрів виробничого навчання мають відповідну 
робітничу кваліфікацію за фахом.

Показники якісного складу педагогів залишаються стабільними 
упродовж останніх трьох років. Так, у 2016 році у професійно-технічних 
навчальних закладах працює 432 викладачі, з них мають педагогічне звання 
«старший викладач» та «викладач-методист» 125 педагогів, що складає 29 %.

Якісний склад викладачів 
(432 особи): 
вища категорія -  233; 
старший викладач -  94; 
викладач-методист -  31; 
І-ІІ категорія -1 3 7 ;  
спеціаліст -  62.
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Педагогічне звання «майстер виробничого навчання І та ІІ категорій» 
мають 217 працівників, що складає 41 %.

Якісний склад 
майстрів виробничого 
навчання (527 осіб): 
майстер в/н І  категорії -  126; 
майстер в/н ІІ категорії -  75; 
інші -  326.

У 2015/2016 навчальному році на курсах підвищення кваліфікації 
навчались 209 педагогічних та керівних кадрів. Курси підвищення 
кваліфікації в центральному інституті післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України закінчили 
17 педагогічних працівників ПТНЗ, з них -  4 директори.

У КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» курси закінчили 49 
викладачів загальноосвітніх предметів та 32 майстри виробничого навчання.

При Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України підвищено 
кваліфікацію 43 викладачам спеціальних предметів, 70 майстрам 
виробничого навчання та 9 старшим майстрам. (Таблиця 1 «Підвищення 
кваліфікації та стажування»).

У 2015-2016 навчальному році на курсах за галузевим спрямуванням 
(комплектування груп відбувається за професійною ознакою і курси 
проводяться на базі профільних училищ України) навчались два майстри 
виробничого навчання з професії «Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення» ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» на 
базі ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та 
фізичною підготовкою».

У 2015 році на засіданні обласної атестаційної комісії за участю 
працівників Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 
Київській області були розглянуті матеріали з атестації 133 педагогічних та 
керівних працівників ПТНЗ. З них на відповідність займаній посаді було 
атестовано 6 директорів ПТНЗ, 15 заступників директорів, 8 старших 
майстрів та 1 завідуючого відділенням. 32 педпрацівникам присвоєно та 
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 
1 викладачу присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» та
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8 викладачів атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному 
званню «викладач-методист», 1 викладачу присвоєно педагогічне звання 
«старший викладач» та 18 викладачів атестовано на відповідність раніше 
присвоєному педагогічному званню «старший викладач», 41 підтверджено та 
присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання І чи ІІ 
категорії».

У 2016 році вивчено атестаційні матеріали 119 педагогічних 
працівників ПТНЗ. З них -  18 осіб керівного складу: 5 директорів,
9 заступників та 4 старших майстрів.

За рішенням засідання обласної атестаційної комісії Департаменту 
освіти і науки КОДА з питань атестації педагогічних працівників 
ПТНЗ 32 педпрацівникам присвоєно та підтверджено кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст вищої категорії», 6 -  присвоєно та підтверджено 
педагогічне звання «викладач-методист», 17 -  підтверджено та присвоєно 
педагогічне звання «старший викладач» та 39 підтверджено та присвоєно 
педагогічне звання «майстер виробничого навчання І чи ІІ категорій» 
(Таблиця 2 «Результати атестації педпрацівників»).
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Підвищення кваліфікації та стажування 
педагогічних працівників ПТНЗ 2015-2016 н.р. (станом на 01.05.2016 р.)

Таблиця 1

№№
п/п

Назва посади

Центральний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти 
УМО НАПН України

Академія неперервної 
освіти

Білоцерківський 
інститут неперервної 

професійної освіти
Стажування

1. Директори 4

2.
Заступники директорів з 
НР

3.
Заступники директорів з 
НВР 7

4.
Заступники директорів з 
виховної роботи

3

5.

Викладачі спеціальних 
предметів

43

Львівське ВПУ 
ресторанного сервісу та 
туризму
ТОВ"Білоцерківміськбуд"

6.
Викладачі
загальноосвітніх
предметів

49



Таблиця 1 (продовження)

7.

Майстри виробничого 
навчання

32 70

ТОВ "ЕКОН"
ТОВ
"ТЕНДЕРТРЕЙДБУД"
1111 "Бірюза"
ТОВ "Агрокомплекс" 
Білоцерківмаш 
Білоцерківбуд 
1111 "Радон"
ДТ "1рибрежний"
ТОВ "Краяни" 
ресторан "Старий пруд" 
ФГ "Янтар-Л"
ТОВ "Коваль плюс"

8. Методисти 3
9. Соціальні педагоги 4
10. Психологи 2
11. Старші майстри 9
12. Вихователі 8
13. Бібліотекарі 6

ВСЬОГО 17 110 113 27



Таблиця 2

Результати атестації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів
у 2015/2016 навчальному році

Назва П Т О Кваліфікаційна категорія 
"спеціаліст вищої 

категорії"

Педагогічне звання 
"старший викладач"

Педагогічне звання 
"викладач-методист"

1едагогічне звання 
"майстер виробничого 
навчання ІІ категорії"

Педагогічне звання 
"майстер виробничого 
навчання І категорії"

присвоїти відповідність присвоїти відповідність присвоїти відповідність присвоїти відповідність присвоїти відповідність

ДИТИЗ
„Рокитнянський 
професійний ліцей”

1 1 1 1

ДНЗ „ ^ о ф е ^ н и й  
ліцей м.Українки”

3 2

ДОТЮ
„Бориспільський 
професійний ліцей”

1 1 1 1

д о т ю
„Броварський 
професійний ліцей”

1 1 1 3

ДНЗ
„Білоцерківське
професійно-технічне
училище”

1 2 1

ДНЗ „Тетіївське
професійно-технічне
училище”

1

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

1



ДПТНЗ
„Яготинський центр 
професійно- 
технічної освіти”

3 3 2

ДПТНЗ
„Білоцерківське 
вище професійне 
училище 
будівництва та 
сервісу”

1 2

ДПТНЗ
„Білоцерківський 
професійний ліцей”

2 1

ДПТНЗ
„Богуславське вище 
професійне училище 
сфери послуг”

1 1 1 1



Таблиця 2 (продовження)

Назва ПТНЗ Кваліфікаційна категорія 
"спеціаліст вищої 

категорії"

Педагогічне звання 
"старший викладач"

Педагогічне звання 
" викладач-методист"

Педагогічне звання 
"майстер виробничого 
навчання ІІ категорії"

Педагогічне звання 
" майстер виробничого навчання 

І категорії"

присвоїти відповідність присвоїти відповідність присвоїти відповідність присвоїти відповідність присвоїти відповідність

ДПТНЗ
„Фастівський центр 
професійно- 
технічної освіти”

1 1 4 3 1

ДНЗ „Катюжанське 
вище професійне 
училище”

1 1

ДПТНЗ 
„Переяслав- 
Хмельницький 
центр професійно- 
технічної освіти”

1 3 1 4

ДНЗ „Згурівський 
професійний ліцей”

1 1 2

ДНЗ „Березанський 
професійний 
аграрний ліцей”

1 1 1

ДПТНЗ
„Бородянський 
професійний 
аграрний ліцей”

1 1

ДПТНЗ
„Володарський 
професійний 
аграрний ліцей”

1 1



ДНЗ „Ржищівський 
професійний ліцей”

2 1 1 1 1

ДНЗ „Сквирське 
вище професійне 
училище”

1 2

ДНЗ
„Богуславський 
центр професійно- 
технічної освіти”

1 1 1 1

КНЗ КОР 
„Васильківський 
професійний ліцей”

1

Всього 8 19 4 13 1 5 1 13 3 22



КАТАЛОГ
методичних розробок викладачів професійно-технічних 

навчальних закладів, яким за результатами атестації 
педагогічних працівників у 2015/2016 навчальному році

присвоєно (підтверджено) педагогічне звання «викладач-методист»

Баран Микола Петрович -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач спеціальних предметів державного навчального закладу 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»

ТЕХНОЛОГІЯ СТОЛЯРНИХ РОБІТ
Тести як форма контролю знань учнів з предметів професійно- 

теоретичної підготовки (збірник тестів з предметів: 
технологія столярних робіт, матеріалознавство, 
обладнання та технологія зварювальних робіт)

Анотація. Використання на уроках професійно-теоретичної 
підготовки тестових завдань різного рівня складності сприяє широкому 
залученню учнів до активної пізнавальної діяльності, індивідуалізації процесу 
навчання, а також об'єктивному визначенню рівня навчальних досягнень 
кожного учня.

Викладачем розроблені тестові завдання для тематичного оцінювання 
рівня знань учнів з предметів «Обладнання та технологія зварювальних 
робіт» на рівень кваліфікації 2, 3, 4 та 5 розрядів електрогазозварника, 
«Технологія столярних робіт» на рівень кваліфікації 2, 3 та 4 розрядів 
столяра будівельного, «Матеріалознавство» на рівень кваліфікації 2, 3 та 4 
розрядів з професії муляра.

Тести можна використовувати для визначення рівня компетентності 
учнів з певного розряду відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень.

Досвід Барана Миколи Петровича заслуговує на увагу та має 
перспективу для подальшого поширення, допомагає в подоланні труднощів 
під час організації навчального процесу в професійно-технічному 
навчальному закладі.

Мета даного посібника -  застосування тестів як форми контролю 
знань учнів з предметів професійно-теоретичної підготовки.

Для викладачів професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ.
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Баран М.П. Тести як форми контролю знань учнів з предметів 
професійно-теоретичної підготовки (збірник тестів з предметів: технологія 
столярних робіт, матеріалознавство, обладнання та технологія зварювальних 
робіт)/ М.П.Баран. -  Богуслав, 2015. -  92 с.

Будейчук Оксана Василівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач спеціальних предметів державного навчального закладу 
«Катюжанське вище професійне училище»

ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ 
Методичні рекомендації та завдання для виконання графічних 

робіт: теоретично-практичний посібник

Анотація. Викладені основні вимоги до виконання креслень, а саме: 
проекційного, машинобудівного, складального; подані завдання до графічних 
робіт, приклади графічних робіт та варіанти для виконання кожного 
завдання, пов'язані з побудовою деталей, спряження, побудовою зображень 
методом прямокутного проекціювання, побудовою виглядів, простих 
розрізів, виконанням робочих креслень деталей, а також виконанням 
складальних креслень, деталювання, читанням схем.

Мета даних методичних рекомендацій -  допомогти учням у 
засвоєнні матеріалу з предмету «Технічне креслення».

Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.
Будейчук О.В. Методичні рекомендації та завдання для виконання 

графічних робіт з курсу «Технічне креслення»: теоретично-практичний 
посібник/ О.В. Будейчук. -  Катюжанка, 2016. -  77 с.
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Прокопчук Микола Сергійович -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач спеціальних предметів державного навчального закладу 
«Сквирське вище професійне училище»

АГРОТЕХНОЛОГІЯ

Використання опорних конспектів та розвиваючих методів 
навчання при підготовці трактористів-машиністів 

сільськогосподарського виробництва: методичні вказівки зі 
спецдисципліни «Агротехнологія»

Анотація. Опорні конспекти орієнтують учнів на виконання 
технологічних операцій машино-тракторних агрегатів у  певній 
послідовності та агротехнічні строки. Використання опорних конспектів 
та технологічних схем із опорних сигналів допомагають сформулювати 
думку, закріпити теоретичні положення у  взаємозв'язку з практикою, 
поєднуючи знання із сільськогосподарським виробництвом та майбутньою 
професією. Опорні конспекти містять в собі елементи дослідження, 
підводячи учнів на основі вивчених фактів до певних узагальнюючих 
висновків. Вони розвивають уяву, мислення та здатність учнів самостійно 
приймати рішення, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Подано 
логічні схеми, таблиці.

Мета даного методичного посібника -  опорні конспекти у поєднанні 
із розвиваючими методами навчання сприяють розвитку в учнів абстрактного 
мислення, логіки, вміння систематизувати, узагальнювати, виділяти головне, 
найбільш суттєве в навчальній інформації та для кращого засвоєння 
матеріалу учнями.

Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.
Прокопчук М.С. Використання опорних конспектів та 

розвиваючих методів навчання при підготовці трактористів-машиністів 
сільськогосподарського виробництва: методичні вказівки/
М.С. Прокопчук. -  Сквира, 2016.
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Прокопчук Микола Сергійович -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач спеціальних предметів державного навчального закладу 
«Сквирське вище професійне училище»

АГРОТЕХНОЛОГІЯ

Методичні рекомендації 
для підготовки дипломних проектів учнями з професії

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»

Анотація. Даний методичний посібник містить рекомендації з питань 
підготовки дипломних робіт учнями з професії «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва». Вони допоможуть викладачам 
правильно і в повному обсязі підготувати завдання учням для дипломної 
роботи, а учням -  дотриматися структури її розділів.

Призначений для викладачів спецдисциплін та учнів при написанні 
дипломної роботи на випускний кваліфікаційний екзамен у  системі 
професійно-технічної освіти України.

Мета даного методичного посібника -  допомогти учням при 
написанні дипломних проектів та у вирішенні комплексних теоретичних та 
практичних завдань.

Для викладачів та учнів професійно-технічних навчальних закладів.
Прокопчук М.С. Методичні рекомендації для підготовки 

дипломних проектів учнями з професії «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва: методичний посібник /
М.С. Прокопчук. -  Сквира, 2015.
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Смілик Лариса Леонідівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач фізики державного професійно-технічного 
навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей»

ФІЗИКА
Активізація пізнавальної діяльності учнів 

у процесі вивчення фізики

Анотація. У методичних рекомендаціях визначаються складові 
процесу активізації пізнавальної діяльності учнів у  процесі вивчення фізики, 
основними з яких є міжпредметна інтеграція (хімія, біологія, спецпредмети), 
складання та розв'язування кросвордів, ребусів з фізичним змістом, 
розв'язування якісних задач, контроль рівня навчальних досягнень учнів у  
вигляді оригінальних тестів, самостійна розробка мультимедійних 
презентацій, проведення вечорів цікавої фізики тощо. Значна увага 
приділяється питанню посилення практичної значущості наочності шляхом 
використання мультимедійних презентацій.

Мета даних методичних рекомендацій -  визначити складові процесу 
активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення фізики та шляхи 
їх реалізації.

Для педагогів професійно-технічних навчальних закладів.
Смілик Л.Л. Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі 

вивчення фізики: методичні рекомендації/ Л.Л.Смілик. -  Бориспіль, 
2015.

~ 38 ~



Соломенцева Лариса Миколаївна -
спеціаліст вищої категорії, практичний психолог-методист 

державного навчального закладу «Ржищівський професійний ліцей»

Психологічні основи професійної майстерності 
Програма та посібник курсу за вибором

Анотація. Навчальний комплект -  програма та навчальний посібник 
курсу за вибором «Психологічні основи професійної майстерності» -  
передбачає формування соціально значущих якостей особистості, 
конкурентоспроможності і самореалізації в умовах ринкових відносин. 
Зорієнтований 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.

Матеріал посібника знайомить учнів з механізмами особистісної 
регуляції поведінки і діяльності, основами самоменеджменту та 
самомаркетингу на ринку праці, основними стратегіями поведінки у  процесі 
взаємодії. Містить поради щодо розвитку вміння програмувати себе на 
успіх, вести бесіду з роботодавцем, використовувати власний потенціал для 
досягнення бажаних результатів, оцінювати рівень реалізації своїх 
можливостей у  майбутній професії, успішно представляти себе на ринку 
праці.

Мета навчального комплекту -  підготовка випускників ПТНЗ до 
успішної адаптації в нових умовах роботи у трудовому колективі; 
формування якостей, необхідних для майбутнього конкурентоспроможного 
робітника.

Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.
Соломенцева Л. М. Психологічні основи професійної майстерності: 

програма та навчально-методичний посібник для викладача/ 
Л. М. Соломенцева. -  Ржищів: ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей», 
2015. -  125 с.

Психологічні основи професійної майстерності. Навчальний 
посібник / автор-укладач Л.М. Соломенцева. -  Ржищів: 
ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей», 2015. -  92 с.

Схвалено для використання у ПТНЗ науково-методичною комісією з 
професій педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти 
Науково-методичної ради з питань освіти МОН України Інституту 
модернізації змісту освіти (протокол від 10.12. 2015 р. № 11)
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Стецюк Світлана Андріївна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач історії 

державного навчального закладу «Ржищівський професійний ліцей»

Пізнавальні краєзнавчі вікторини 
Збірник краєзнавчого матеріалу

Анотація. У збірнику поданий краєзнавчий матеріал для використання 
і впровадження у  педагогічну практику на уроках історії та в позаурочній 
діяльності вчителями Київської області. У змісті оптимально поєднана 
загальна, національна та регіональна історія. У доволі широкому діапазоні 
представлені різноманітні сфери життя Ржищівщини на всіх етапах її 
розвитку. Минуле й сьогодення краю розглядаються крізь призму видатних 
постатей регіону, особливостей розвитку його окремих територій, 
пам 'яток культури, створених у  різні часи.

Збірник має вступ, що мотивує вчителів та учнів до використання 
саме такої форми роботи, цікавий зміст, ілюстрації. Пройшов відповідну 
апробацію і використовується у  навчальних закладах м. Ржищева.

Збірник краєзнавчих вікторин може послужити основою для розробки 
педагогами власного краєзнавчого матеріалу будь-якого регіону України, для 
залучення учнів до пошуково-краєзнавчої роботи.

Мета збірника -  запровадження дослідницького підходу у процесі 
навчання краєзнавства, підвищення пізнавального й соціально- 
інформаційного потенціалу діяльності підлітків, всебічний розвиток 
особистості учня, виховання свідомого громадянина, патріота рідного краю.

Для викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін, учнів та 
студентів навчальних закладів.

Пізнавальні краєзнавчі вікторини. Збірник /автор-укладач 
С.А. Стецюк. -  Ржищів: ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей», 2015. -  
50 с.
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Хоменко Ірина Василівна -
керівник гуртка-методист, вихователь державного професійно- 

технічного навчального закладу «Броварський професійний ліцей»

Авторська програма фольклорного гуртка

Анотація. Авторська програма, спираючись на досягнення 
педагогічної науки та використовуючи методи народної педагогіки, 
передбачає нові підходи у  навчанні та вихованні, які відповідали б потребам 
розвитку творчої особистості, були б спрямовані на досягнення творчих і 
культурно-національних цінностей..

Програма реалізує не тільки навчальну, а й виховну функцію, пов'язану 
з розвитком особистості учнів. Проаналізовано та доступно подано мету 
та завдання занять учнів у  фольклорному гуртку, а також зміст роботи 
щодо формування, поширення знань національних традицій українського 
народу. Створена навчальна програма дає можливість навчити, зрозуміти 
та застосувати на практиці народні традиції та обряди, а також 
спонукати учнів до вивчення витоків національної культури.

Мета даної програми -  розкрити учням духовну цінність української 
народної творчості, зберегти національну неповторність, зробити свій внесок 
у збереження народознавчих традицій та обрядів.

Рекомендовано для керівників гуртків народознавчого напрямку.
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Організація індивідуального навчання 
у професійно-технічних навчальних закладах 

Людмила Уманська,
методист НМК ПТО у  Київській області

В умовах зростаючої конкуренції на ринку праці важливим чинником є 
розвиток трудових ресурсів на основі удосконалення професійної підготовки, 
перепідготовки, підвищення кваліфікації відповідно до нових завдань і вимог 
виробництва, впровадження нової техніки та технологій. У контексті 
зазначеного зросла роль професійного навчання незайнятого населення.

Індивідуальне навчання вимагає організаційно-управлінських заходів, 
спрямованих на організацію методичного забезпечення його проведення. За 
якістю воно повинно не тільки не відставати від професійного навчання в 
широкому понятті, але й випереджати його, тому що терміни навчання першого 
короткі, в силу чого процес отримання професійних знань та навичок має бути 
більш інтенсивним.

Професійно-практична підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації слухачів професійно-технічних навчальних закладів можуть 
здійснюватись із застосуванням модульної системи навчання відповідно до 
Положення про організацію професійного навчання незайнятого населення за 
модульною системою, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України і Міністерством освіти і науки України від 08.07.99 року 
№113/247 (70528-99).

Організація індивідуального навчання включає такі етапи:
-  проведення вхідного контролю знань, умінь і навичок для осіб, які 

приймаються на навчання;
-  розробка і затвердження робочих навчальних планів і програм;
-  розробка графіка навчального процесу;
-  підбір викладацьких кадрів та майстрів виробничого навчання;
-  підготовка розкладу занять, графіка консультацій;
-  здійснення контролю за навчальним процесом.

Індивідуальна (модульна) система професійного навчання -  це гнучка 
інноваційна педагогічна технологія організації навчального процесу у 
професійно-технічних навчальних закладах, в основу якої покладено

~ 42 ~



індивідуалізований підхід до освоєння модулів трудових навичок особистістю з 
визначеної професії за індивідуальними навчальними планами та програмами. 
Модуль -  це автономна найменша частина, одиниці змісту якій відповідає 
певна тема конкретного курсу. Модульне навчання передбачає самостійну 
роботу слухача під керівництвом викладача, не обмежену традиційними 
регламентованими межами (часовими, організаційними, методичними). 
Сутність модульного навчання полягає у тому, що слухач може самостійно 
працювати за запропонованою йому індивідуальною навчальною програмою, 
що включає в себе інформаційну частину як методичні рекомендації у 
досягненні поставлених дидактичних цілей. Програми мають варіативний 
характер, зміст модулів постійно оновлюється з урахуванням соціального 
замовлення.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 06.06.2014 року №688 «Про затвердження порядку проведення вхідного 
контролю знань, умінь і навичок для осіб, які приймаються на навчання за 
програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно- 
технічних навчальних закладів» з метою якісної підготовки та побудови 
індивідуального плану навчання для отримання нової кваліфікації або її 
підвищення професійно-технічний навчальний заклад, який має ліцензію на 
відповідну професію, повинен провести вхідний контроль знань, умінь та 
навичок, тобто повинен визначити обсяг знань, умінь та навичок, набутих у 
результаті формального професійного навчання та/або неформального 
навчання відповідно до вимог державних стандартів професійно-технічної 
освіти з конкретної робітничої професії або типових навчальних планів і 
програм з навчальних предметів, виробничого навчання, виробничої практики. 
Проведення вхідного контролю повинно здійснюватись на основі принципів:

-  добровільності,
-  неупередженості,
-  рівності,
-  доступності,
-  достовірності і легітимності,
-  прозорості,
-  конфіденційності.

Проведення вхідного контролю здійснюється за наявності затверджених у 
встановленому порядку критеріїв кваліфікаційної атестації випускника за 
відповідною професією та рівнем кваліфікації, розроблених відповідно до 
Державного стандарту професійно-технічної освіти з конкретної професії, 
кваліфікаційної характеристики, професійного стандарту.

У процесі оцінювання рекомендується перевіряти здатність особи
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виконувати певний вид професійної діяльності шляхом використання різних 
інструментів оцінювання професійних знань, умінь та навичок, які необхідні 
для присвоєння професійної кваліфікації певного рівня.

Під час оцінювання рекомендується застосовувати такі засоби 
вимірювання результатів: екзаменаційні білети, контрольні та тестові завдання, 
кваліфікаційні пробні роботи тощо, інструменти, обладнання, матеріали та інші 
засоби відповідно до рівня кваліфікації та технологічних вимог. Оціночні 
матеріали включають комплекс взаємоузгоджених оціночних засобів (завдань), 
їх специфікацій, а також організаційно-методичних та інструктивно-довідкових 
документів, які забезпечують оцінку компетенцій особи.

Для забезпечення об’єктивності і прозорості процесу оцінювання, щоб 
результат оцінювання мінімально залежав від суб’єкта оцінювання (повністю 
суб’єктивність усунути неможливо), рекомендується всі умови його отримання 
максимально регламентувати, матеріали уніфікувати, а оціночні засоби 
стандартизувати.

Вибір методів оцінювання та розроблення плану проведення 
кваліфікаційної атестації рекомендується здійснювати з урахуванням 
специфіки професії/кваліфікації, за якою проводиться оцінювання.

Залежно від професії баланс між доказами щодо продукту чи процесу 
буде значно відрізнятися. Наприклад, професійну компетентність зварника 
рекомендується оцінювати за якістю продукту (порівняння представленого 
продукту з еталоном), а офіціанта -  за якістю надання послуг клієнтам 
(порівняння з еталонною технологією на основі сукупності критеріїв).

Як правило, професійне навчання безробітних за індивідуальною формою 
організовується на замовлення роботодавців під конкретне робоче місце і 
проводиться безпосередньо на підприємствах (організаціях) або у навчальних 
закладах. Професійне навчання безробітних за індивідуальною формою може 
організовуватись в навчальних закладах за умови забезпечення проведення 
виробничого навчання слухачів у повному обсязі відповідно до програми 
навчання, погодженої з роботодавцем.

За результатами вхідного контролю професійно-технічний навчальний 
заклад розробляє скоригований робочий навчальний план та програми 
предметів, що базуються на вимогах державних стандартів професійно- 
технічної освіти з конкретних професій або типових навчальних планів та 
програм з навчальних предметів, виробничого навчання, виробничої практики 
для професійно-технічного навчання за робітничими професіями, затверджує їх 
в установленому порядку.

Головним компонентом Державного стандарту професійно-технічної 
освіти з конкретної професії є типові навчальний план та програма, які
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визначають структуру та обов 'язкові компоненти змісту професійно-технічної 
освіти і є обов'язковими для використання і виконання в закладах професійно- 
технічної освіти, на підприємствах, в установах та організаціях, де 
здійснюється професійне навчання безробітних (далі -  в навчальних закладах).

Навчальні заклади на основі типових навчальних планів та програм 
розробляють робочі навчальні плани та програми, в яких відображаються 
доповнення та зміни, притаманні відповідній галузі виробництва чи сфері 
послуг, підприємству-замовнику кадрів, та особливості професійної підготовки 
в конкретному регіоні.

Домогтись кількісної та якісної відповідності попиту і пропозиції робочої 
сили на ринку праці сьогодні можливо за умов удосконалення технології та 
оптимізації системи професійного навчання.

Саме тому тепер як ніколи гостро стоїть проблема визначення та 
розробки нових стандартів професійно-технічної освіти. Сьогодні проблема 
стандартизації ПТО вирішується здебільшого шляхом формату запиту та 
уніфікації вимог, яким повинні відповідати навчальні заклади, які здійснюють 
професійну підготовку кадрів. Тому поза увагою залишаються питання 
стандартизації вимог до компетентності робітника, який готується до 
виконання робіт за професією. Важливо, щоб якість професійної підготовки 
відповідала певному еталонному рівню професійної компетентності 
випускника, тобто в основі оцінки якості професійного навчання має бути 
стандарт професійної компетентності.

Компетентісний підхід у навчанні є прикладом інтеграції професійної і 
загальнокультурної освіти. Компетентісний підхід навчання -  це підхід, що 
акцентує увагу на результаті освіти. Пріоритетним напрямом компетентісного 
підходу є формування здібності людини успішно діяти в різних проблемних 
ситуаціях, а не сума засвоєної інформації.

Найбільш сприятливим до ідеї розширення професійної компетентності 
працівників є модульно-компетентісний підхід до професійного навчання 
безробітних як така організація навчального процесу, що за мету навчання має 
придбання слухачем сукупності професійних компетенцій, використовуючи 
модульну побудову змісту та структури професійного навчання. 
Використовувана в ній система структурування змісту навчання з окремих 
частин (навчальних елементів), спрямованість їх на освоєння певних трудових 
навичок створює широкі можливості для цільового, короткотермінового 
навчання, орієнтованого на задоволення освітньо-професійних потреб дорослих 
безробітних.

Індивідуальне професійне навчання, засноване на компетенціях, з 
використанням модульної системи має ряд принципових відмінностей від
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традиційного професійного навчання:
- при традиційній системі теорія досить чітко відокремлена від практики;
- при модульній системі своєрідним дозатором навчального матеріалу 

виступають елементи компетенції, конкретні трудові навички, система яких 
складає основу професійної діяльності. Теоретичні знання органічно 
вплітаються й подаються лише в об'ємі, необхідному слухачу для засвоєння 
трудових навичок. Важлива особливість організації професійного навчання за 
модульною системою полягає в тому, що воно здійснюється за 
індивідуальними програмами, які враховують рівень попередньої підготовки 
слухача

Комбінуючи незалежні навчальні одиниці чи модулі, можна формувати 
програму професійного навчання, орієнтовану на потреби окремих осіб. Про 
результати засвоєння кожного модульного блоку робиться відмітка в документі 
про професійне навчання слухача (сертифікат компетенції).

Термін навчання встановлюється індивідуальним навчальним планом та 
програмами, що розробляються на основі типових за відповідними професіями, 
затверджених у встановленому порядку.

За індивідуальною формою навчання робітник вивчає теоретичний курс з 
викладачем, самостійно і шляхом консультацій у досвідчених фахівців 
підприємства, педагогічних працівників.

Виробниче навчання проводиться під керівництвом майстра виробничого 
навчання безпосередньо на робочому місці або у майстернях навчального 
закладу.

Кожному слухачу, який навчається на підприємстві, виділяється на весь 
період навчання робоче місце, оснащене необхідним обладнанням, 
інструментами, сировиною та матеріалами. Рекомендується проводити 
навчальні заняття або консультації з теоретичного навчання у навчальному 
класі (кабінеті), оснащеному необхідним обладнанням, навчально- 
методичними матеріалами, наочними посібниками, зразками тощо.

До проведення навчальних занять та консультацій з теоретичного 
навчання можуть залучатися викладачі з числа керівників та фахівців 
підприємства, які мають вищу освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше 
трьох років, педагогічні працівники навчальних закладів, фахівці інших 
організацій, установ, підприємств.

Виробниче навчання можуть проводити майстри виробничого навчання 
або інструктори виробничого навчання із числа кваліфікованих робітників 
підприємства, які мають стаж роботи за професією не менше трьох років та 
високі виробничі показники.

При здійснені професійного навчання дорослих безробітних
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індивідуальна форма навчання має ряд переваг. При формуванні змісту 
навчання враховуються попередній професійний досвід, наявні знання і уміння 
слухача. Навчання відбувається в індивідуальному темпі відповідно до 
можливостей, здібностей слухача. Таким чином, створюються умови для 
формування позитивно-творчого відношення до навчання, активної навчальної 
діяльності слухача на рівні його потенційних можливостей. Особливого 
значення і розвитку набувають уміння слухача самостійно працювати з 
навчальною і професійною інформацією, такі якості, як: самостійність, 
впевненість, ініціативність, творчість тощо.

Основними документами з планування професійного навчання за 
індивідуальною формою є:

-  індивідуальний навчальний план та програми;
-  графік консультацій з предметів теоретичного курсу;
-  робочий план виробничого навчання;

Індивідуальний навчальний план та програми розробляються на основі 
відповідних навчальних планів та програм, затверджених у визначеному 
порядку. При перепідготовці допускається скорочення програм навчання за 
рахунок виключення раніше вивченого матеріалу, що підтверджується 
документами про попередню професійну освіту, з урахування фактичного рівня 
професійних знань, умінь та навичок робітників, які навчаються.

Для консультацій відводиться до 15 % навчальних годин теоретичного 
курсу, передбачених типовим навчальним планом та програмами. Кількість 
годин на консультації у кожному окремому випадку встановлюється виходячи 
із складності професії, наявного рівня знань і умінь працівника. Відповідно до 
Положення про навчання з питань охорони праці (Наказ Комітету по нагляду за 
охороною праці України від 17 лютого 1999 року №27) кількість годин, 
відведених на вивчення питань охорони праці (обсяг консультацій) повинен 
бути не менше 20 годин. Необхідно мати на увазі, що за рахунок скорочення 
передбаченого програмою обсягу теоретичного навчання відповідно 
скорочується і встановлений загальний термін навчання.

Індивідуальна програма виробничого навчання відповідає типовій 
програмі. Скорочення обсягів виробничого навчання можливе тільки у разі 
перепідготовки.

При розробці індивідуальних навчальних планів та програм необхідно 
враховувати особливості виробництва на певному підприємстві, зміни у науці, 
техніці, технологіях. Обгрунтовані зміни і доповнення до навчальних планів та 
програм вносяться у межах 20 % загального фонду навчального часу. Крім 
того, до навчальних планів на вимогу замовника можуть бути включені блоки з 
додатковими обсягами знань і умінь та відповідним збільшенням нормативного
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терміну навчання. Програма навчання має були завжди індивідуальною, 
оскільки вона містить навчальні елементи, необхідність вивчення яких 
виявилась у ході попереднього тестування.

З метою покращання організації індивідуального навчання, чіткого 
встановлення черговості проведення консультацій та виробничого навчання, 
недопущення проведення виробничого навчання без попередньої консультації з 
відповідної теми доцільно складати графік навчального процесу. Графік 
навчального процесу розробляється на основі навчально-програмної 
документації. В ньому зазначається тематика і черговість проведення 
консультацій з теоретичного навчання і занять виробничого навчання, терміни і 
місце проведення занять, кваліфікаційної атестації. Навчальний процес 
необхідно планувати таким чином, щоб консультації проводились протягом 
всього періоду навчання, тематика консультацій повинна відповідати змісту 
виконуваних операцій і робіт виробничого навчання на кожному етапі 
навчального процесу.

Специфіка індивідуального професійного навчання зумовлює 
необхідність забезпечення додаткових умов щодо якості їх навчання, а саме: 
цілі, зміст, форми і методи навчання мають враховувати вимоги ринку праці, 
роботодавців до рівня професійної підготовки робочої сили, індивідуальні 
освітні потреби дорослої людини у неперервній професійній освіті та 
забезпечення постійного моніторингу результатів навчання.

Індивідуальне навчання робітників завершується кваліфікаційною 
атестацією.

З розширеною інформацією про організацію та проведення 
індивідуального навчання, зразками документів (анкета самооцінювання 
навчальних досягнень, план індивідуального навчання, щоденник проходження 
практики, протоколи тощо), вимогами до формування груп індивідуального 
навчання можна ознайомитися на сайті Навчально-методичного кабінету 
професійно-технічної освіти у Київській області у рубриці «Професійна 
підготовка» (^ ^ ж  оЬїріо. іп. иа).
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Перелік
основних законодавчих, нормативних, інструктивних та методичних 

документів, які визначають правові та організаційні засади 
професійного навчання безробітних за індивідуальною формою

1. Конституція України.
2. Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року 

№804-ХП (з подальшими змінами і доповненнями).
3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. №1533 -ПІ.
4. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991р. №1060-12 (з 

подальшими змінами і доповненнями).
5. Закон України «Про професійно-технічну освіту» (з подальшими 

змінами і доповненнями).
6. Концепція професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації незайнятого населення (постанова Кабінету Міністрів України 
від 1 лютого 1996р. № 150).

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразків 
документів про професійно-технічну освіту» від 9.08.2001р. №979.

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно- 
технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої 
практики» від 07.06.99р. №992.

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо 
сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на 
виробництві» від 24.01.01р. №13-р.

10. Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з 
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації (наказ 
Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і 
науки України від 13 лютого 2001 року №53/59).
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Від педагогічних читань -  до Форуму професійної освіти

Марина Стасєєва,
заступник директора 

НМК ПТО у  Київській області

Життя невпинно іде вперед. Те, що сьогодні здається новітнім, 
передовим, перспективним, уже назавтра стає застарілим, нецікавим -  таким, 
що вимагає кардинального оновлення і змін. І головна небезпека у цій дилемі 
парадоксальна: поспішаючи за вимогами часу, варто не загубитися, не 
потрапити під каток модного, але одноденного впливу і в той же час зберегти 
свою власну індивідуальність і неповторність.

У далекому 1996 році система професійно-технічної освіти Київщини 
зробила для себе цікаве методичне відкриття, коли започаткувала щорічне 
проведення обласних січневих педагогічних читань. Метою педагогічних 
читань було узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. 
Це був захід, котрим традиційно розпочинався новий календарний рік і який 
налаштовував педагогічні колективи ПТНЗ на вирішення певних методичних 
проблем.

Тематика педагогічних читань змінювалася відповідно до вимог часу: 
«Педагог -  професія творча» (1999); «Оновлення освітнього процесу в 
профтехучилищі: здобутки, проблеми, перспективи» (2001); «Шляхи
оптимізації навчально-виховного процесу в професійно-технічних 
навчальних закладах» (2002), «Педагогічні технології як мистецтво» (2005); 
«Інноваційні технології та актуальні проблеми впровадження модульних 
програм в системі професійно-технічної освіти» (2006); «Упровадження 
комп’ютерних технологій в навчально-виробничий процес в ПТНЗ» (2007); 
«Організаційно-педагогічні основи діяльності ПТНЗ з фізичного виховання 
учнівської молоді» (2009); «Інноваційна діяльність ПТНЗ» (2010); 
«Зростання творчого потенціалу педагогічних працівників ПТНЗ у процесі 
педагогічної діяльності» (2012); «Співпраця з роботодавцями як чинник 
розвитку професійно-технічної освіти» (2013); «Сучасні підходи до 
підготовки кваліфікованих робітників сільськогосподарського виробництва в 
ПТНЗ Київщини» (2014); «Упровадження новітніх виробничих і 
педагогічних технологій у професійну підготовку кваліфікованих робітників 
для підприємств громадського харчування» (2015).
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Разом зі зміною тематики змінювалося і місце проведення даного 
заходу: упродовж 20 років майже усі професійно-технічні навчальні заклади 
області гостинно прийняли у своїх стінах учасників обласних педагогічних 
читань. Не оминув їх свою увагою і Білоцерківський будинок художньої 
творчості (2009 рік).

Обличчя високоповажних гостей заходу, представників керівництва, 
запрошених до участі у січневих педчитаннях, теж змінювалися з 
калейдоскопічною швидкістю: Ігор Лікарчук, Олександр Ситніков, Віктор 
Бутник, Ігор Лисенко, Валентина Зубець, Наталія Клокар, Тамара Стельмах -  
вони нерозривно пов’язані як з історією професійно-технічної освіти 
Київщини, так і з проведенням обласних педагогічних читань.

2016 рік став переломним для зазначеного методичного заходу. Новий 
час поставив перед профтехосвітянами непросту задачу. Змінити тему заходу 
виявилося замало -  змін вимагав сам формат, хоча усі погоджувалися, що XX 
(ювілейні) педагогічні читання все ж таки мають відбутися.

Прийнятий у кінці 2015 року Державний бюджет на 2016 рік став, по 
суті, натисканням на спусковий гачок: професійно-технічні навчальні 
заклади зіткнулися з вирішенням надзавдання -  вижити за часткового чи й 
взагалі відсутнього фінансового забезпечення з боку держави. Таким чином, 
у січні 2016 року на перше місце вийшло фінансове питання. Як-то кажуть, 
не до педагогічних читань...

Але рух життя неможливо зупинити, тому уже 4 червня 2016 року, за 
ініціативи департаменту освіти і науки Київської обласної державної 
адміністрації, зокрема директора департаменту Віри Борисівни Рогової, 
відбувся великий обласний захід -  Форум професійної освіти Київщини 
«Професійна освіта Київщини -  інноваційна, конкурентоспроможна, 
інвестиційна». Даний захід був за своєю суттю видозміненими та 
удосконаленими ювілейними педагогічними читаннями, але його формат 
значно розширив рамки своїх попередників: до участі у ньому були 
запрошені не лише професійно-технічні навчальні заклади Київщини, але і ті 
вищі навчальні заклади регіону, які здійснюють професійну підготовку 
майбутніх кваліфікованих робітників: відокремлені підрозділи НУБіП
України «Немішаївський агротехнічний коледж» та «Боярський коледж 
екології і природних ресурсів», Білоцерківський коледж сервісу та дизайну, 
Білоцерківський механіко-енергетичний технікум, Фастівський 
автомобільно-дорожній технікум, Київський кооперативний економіко- 
правовий коледж. Окрім того, у заході взяв участь директор Польського 
представництва в Україні, директор Європейського інституту Університету 
економіки, кандидат філософських наук Олексій Максак.
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Чому саме формат форуму було обрано для такого заходу?
Форум (від лат. /огит) -  це площа у Стародавньому Римі, на якій 

традиційно відбувалися збори і вершився суд. Це було представницьке 
зібрання, з ’їзд, конгрес. В історичному контексті форум розглядається як 
зосередження в одному місці диспутів, висловлювань.

Форум як ніяка інша форма методичної роботи задовольняв усі вимоги 
до заходу:

• уміщував у собі до тисячі його учасників;
• давав можливість його учасникам вільного і невимушеного 

спілкування;
• забезпечував одночасне поєднання різних форм роботи: проведення 

майстер-класів, презентацію виставки, продаж продукції власного 
виробництва, демонстрацію кращих надбань тощо;

• сприяв розвитку в його учасників здорових якостей конкуренції, духу 
змагань, суперництва і як наслідок -  нагородження кращих із кращих.

Проведенню заходу передувала складна і напружена підготовка. Адже 
необхідно було виробити єдину стратегію, розробити завдання, продумати 
план реалізації поставлених цілей, продумати місце і час проведення заходу, 
скоординувати роботу усіх навчальних закладів-учасників Форуму. Роль 
координатора взяв на себе Навчально-методичний кабінет професійно- 
технічної освіти у Київській області під керівництвом Валентини Олексіївни 
Зубець.

Довгоочікуваний день проведення Форуму -  4 червня 2016 року -  
зустрів його учасників теплим літнім сонечком та безхмарним небом (хоча 
напередодні постійно землю поливали дощі). Здавалось, сама погода і 
природа раділи такому великому і поважному зібранню. Попередньо було 
визначено місце проведення заходу -  щедра бородянська земля, а точніше -  
база відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Немішаївський агротехнічний коледж» 
(директор -  Володимир Ілліч Альохін). Саме цьому навчальному закладу 
випала прекрасна нагода та величезна відповідальність прийняти у себе біля 
тисячі учасників та гостей Форуму. Слід зазначити, що надзвичайно 
відповідально та совісно поставилися господарі до цієї місії: 4 червня вони 
зустрічали гостей свіжопофарбованими та новозбудованими архітектурними 
конструкціями, забезпеченням повномасштабної електричної мережі та 
підведенням до намету кожного навчального закладу, часто навіть не одного, 
електричного струму; підготовленою безкоштовною кухнею для усіх 
учасників заходу; прекрасно облаштованою сценою; досвідченими 
координаторами із числа працівників коледжу тощо.
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Цього дня 22 професійно-технічні та 6 вищих навчальних закладів, які 
здійснюють підготовку кадрів за робітничими професіями, зібралися, щоб 
продемонструвати свої здобутки, надбання, досягнення; продемонструвати 
власні майстер-класи; привітати один одного і просто поспілкуватися.

Розпочався Форум урочистим відкриттям, в якому взяли участь почесні 
гості: заступник голови Київської обласної державної адміністрації Лев 
Ревазович Парцхаладзе, директор 
департаменту освіти і науки 
Київської ОДА Віра Борисівна 
Рогова, голова постійної комісії 
обласної ради з питань освіти, 
науки, культури, духовності та 
релігій Анатолій Степанович 
Даниленко, директор
Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
Олександр Пантелійович Ситніков, виконавчий директор спілки 
роботодавців міста Білої Церкви Іван Володимирович Чаус, депутати 
Київської обласної ради та районних рад, керівники районних державних 
адміністрацій. Теплі слова вітання, щирі посмішки, слова вдячності усім 
профтехосвітянам області, побажання наснаги, хорошого дня, перемог і 
творчих звершень -  таким був початок заходу.

Перед численними глядачами урочистою ходою пройшли кращі 
представники професійно-технічних навчальних закладів -  переможці 
обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіад, творчих конкурсів та 
конкурсів фахової майстерності. Гучними оплесками та щирими словами 
вітали їх усі присутні на заході.

Продовжилася робота Форуму одночасно на декількох майданчиках. У 
цей час гості мали можливість:

• ознайомитися з презентаційними матеріалами виставки творчих 
напрацювань ПТНЗ, корисною продукцією, виготовленою руками майстрів 
та учнів профтехосвіти;

• придбати як просто на згадку, так і для користування у побуті 
представлені на ярмарку товари;

• переглянути захоплюючі майстер-класи та взяти в них участь;
• продегустувати власноруч виготовлені під час майстер-класів страви 

та напої.
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Поки гості насолоджувалися побаченим, роботу виставки і роботу 
майстер-класів оцінювало компетентне журі, у складі:

І.Тростянської Ярослави Іванівни -  головного спеціаліста відділу 
професійної, вищої освіти, науки та інноваційної діяльності департаменту 
освіти і науки Київської обласної державної адміністрації;

2.Онищенка Володимира Івановича -  головного спеціаліста дошкільної 
та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації;

З.Дармостука Дениса Георгійовича -  директора Київського обласного 
центру зайнятості;

4.Чауса Івана Володимировича -  виконавчого директора спілки 
роботодавців м. Білої Церкви;

5.Марченко Анастасії -  голови Ради лідерів учнівського 
самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Київської 
області, учениці ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича»;

6.Максака Олексія Івановича -  директора Польського представництва в 
Україні, директора Європейського інституту Університету економіки, 
кандидата філософських наук, доцента;

7.Доброскока Сергія Григоровича -  директора виробничо-комерційної 
фірми «Укрпромпостач-95» ЛТД;

8.Батова Бата Муртазовича -  директора приватного 
сільськогосподарського підприємства «Колос»;

9.Кузьменка Руслана Олександровича -  депутата Київської обласної 
ради, директора заводу «Радіатор».
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Своє слово журі сказало, підводячи підсумки Форуму, а на думку 
гостей, варто відзначити виставкові матеріали ДНЗ «Сквирське вище 
професійне училище», яке представило продукцію кожного напряму, за яким 
здійснюється підготовка у навчальному закладі; ДПТНЗ «Бородянський 
професійний аграрний ліцей» (продукція рослинництва була вище усіляких 
похвал), ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг», 
який сферу обслуговування (швейне виробництво зокрема) представив на 
дуже високому професійному рівні.

Не залишили нікого байдужим і майстер-класи, які демонструвалися 
біля наметів навчальних закладів. Тут, як правило, майстер-класи 
проводилися за напрямами:

• будівельним
(ДПТНЗ «Броварський професійний 
ліцей», ДПТНЗ «Рокитнянський 
професійний ліцей»,
ДПТНЗ «Яготинський центр
професійно-технічної освіти»,
ДПТНЗ «Білоцерківське вище
професійне училище сфери послуг», ДНЗ «Богуславський центр професійно- 
технічної освіти», КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»);

• електротехнічної галузі (ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей», 
ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича», 
ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»,

ДНЗ «Березанський професійний агарний ліцей», 
ДНЗ «Сквирське вище професійне училище», 
КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»);

• сфери громадського харчування
(ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 
харчових технологій та ресторанного сервісу», 
ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище 

сфери послуг», ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти»,
ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти», 
ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей»);

• побутового обслуговування та сфери послуг (ДПТНЗ «Переяслав- 
Хмельницький центр професійно-технічної освіти»,
КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»).

Окремо розгорнули роботу майстер-класи так званої «зеленої» зони.
Тут були представлені сучасні технології обслуговування
(ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище»,
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КВНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей», Київський кооперативний 
економіко-правовий коледж), майстер-клас з кейтерингу (виїзного 
обслуговування) (ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти»), 
складання серветок (ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей», 
ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей», Київський кооперативний 
економіко-правовий коледж), майстер-клас з карвінгу з овочів та фруктів 
(ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»), приготування коктейлів 
(ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти», 
ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище»), приготування суші та ролів 
(ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти»). Велике 
захоплення та особливу зацікавленість гостей викликала дегустація 
кулінарних виробів, представлених у цій частині Форуму. Г ості мали змогу 
першими скуштувати приготовані майстрами страви, а потім придбати їх на 
виставці-ярмарку, розташованій у основній частині Форуму.

Продовженням урочистої частини Форуму стало нагородження 
навчальних закладів у номінаціях. Високоповажні гості вручали учасникам 
дипломи та висловлювали щирі слова захоплення їхніми здобутками. 
Професійно-технічні та вищі навчальні заклади отримали нагороди з 
наступних номінацій:

1. Моя професія -  моє майбутнє (ДНЗ «Катюжанське вище 
професійне училище»);

2. Соціальне партнерство -  запорука успіху сучасного навчального 
закладу (ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки»);

3. Дослідницько-експерементальна робота у професійній підготовці 
молоді (ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»);

4. Інноваційний підхід до навчання робітників будівельної галузі 
(ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей»);

5. Нестандартні підходи до професійної підготовки майбутніх 
робітників (ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича»);

6. Співпраця з агропромисловими підприємствами на сучасному 
ринку (ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне училище»);

7. Навчальний заклад -  надійний соціальний партнер 
(ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг»);

8. Професійний імідж і конкурентоспроможність навчального 
закладу у регіоні (ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 
харчових технологій та ресторанного сервісу»);

9. Модернізація навчання професій кулінарного напряму 
(ДПНТЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти»);

~ 56 ~

http://proftekhosvita.org.ua/uk/establishments/ei/derzhavnyj-profesijno-tehnichnyj-navchalnyj-zaklad-rokytnyanskyj-profesijnyj-litsej/
http://proftekhosvita.org.ua/uk/establishments/ei/derzhavnyj-profesijno-tehnichnyj-navchalnyj-zaklad-boguslavske-vysche-profesijne-uchylysche-sfery-poslug/
http://proftekhosvita.org.ua/uk/establishments/ei/derzhavnyj-profesijno-tehnichnyj-navchalnyj-zaklad-yagotynskyj-tsentr-profesijno-tehnichnoji-osvity/


10. Інноваційні ідеї та технології у професійній освіті 
(ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»);

11. Сучасні психолого-педагогічні технології інклюзивної освіти 
(ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»);

12. Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері 
професійної освіти (ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»);

13. Інноваційні інформаційно-комунікативні технології
(ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти»);

14. Традиції та інноватика у професійній підготовці молоді 
(КЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»);

15. Сучасні технології маркетингової діяльності у навчальному 
закладі (ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної 
освіти»);

16. Модернізація навчання професій кулінарного напряму 
(ДНЗ «Згурівський професійний ліцей»);

17. Традиції українського народу у сучасних професіях 
(ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»);

18. Творчість майстра в популяризації професій навчального закладу 
(ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей»);

19. Співпраця з агропромисловими підприємствами на сучасному 
ринку (ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей»);

20. Сучасні психолого-педагогічні технології у здобутті професії 
(ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей»);

21. Розроблення та впровадження енергозберігаючих технологій 
(ДНЗ «Сквирське вище професійне училище»);

22. Інновації у професійній підготовці молоді (ДНЗ «Богуславський 
центр професійно-технічної освіти»);

23. Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, 
технології та рішення для впровадження в освітню практику 
(ДНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум»);

24. Стиль, краса, креативність -  молодіжна політика закладу 
(Білоцерківський коледж сервісу та дизайну);

25. Нові підходи до розвитку освітніх послуг у системі професійної 
освіти (Київський кооперативний економіко-правовий коледж);

26. Модернізація навчання професій автотранспортного напряму 
(Приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння обороні України 
«Фастівський автомобільно-дорожній технікум»);
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27. Соціальне партнерство в контексті модернізації національної 
освіти (ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних 
ресурсів»);

28. Сучасні технології екологічного навчання та виховання молоді 
(ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»).

Не приховували своїх емоцій педагоги ДНЗ «Ржищівський 
професійний ліцей» (директор -  Віктор Олександрович Гордієнко), які у 
запеклій боротьбі вибороли найвищу нагороду та кубок за номінацію «Мій 
навчальний заклад -  гордість Київщини». Не менші враження 
переповнювали представників ще двох професійно- 
технічних навчальних закладів -  ДНЗ «Білоцерківське 
професійно-технічне училище імені П.Р. Поповича»
(директор -  Василь Іванович Жила) та 
ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище»
(директор -  Руслан Михайлович Недашківський), яким 
по завершенні Форуму журі присудило найвищі 
нагороди: першому -  диплом І ступеня і кубок за 
організацію виставки, а другому -  диплом І ступеня і 
кубок за організацію майстер-класів.

Окрім участі у зазначених подіях, гості Форуму мали змогу відвідати 
Музей українського костюма та писанкарства, зоопарк ВП НУБіП України 
«Немішаївський агротехнічний коледж», насолодитися виступами художніх 
колективів та окремих виконавців професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів, помилуватися чудовими природними краєвидами 
немішаївської землі, просто відпочити та поспілкуватися.

Непомітно Форум добіг кінця, але, за глибоким переконанням його 
організаторів та учасників, свій слід він залишив: приємні враження від 
здобутків профтехосвітян області, їхніх умінь і талантів стали своєрідним 
підсумком 2015/2016 навчального року та орієнтиром на подальші звершення 
у наступному навчальному році. Честь і хвала профетехосвітянам Київщини!

~ 58 ~



Інновації у позакласній роботі з інформатики

Лариса Кацалап,
викладач інформатики державного 

професійно-технічного навчального закладу 
«Переяслав-Хмельницький центр 

професійно-технічної освіти»

Суспільство «епохи інформації» ставить перед навчальними закладами 
складне завдання, яке полягає у «.. .створенні умов для розвитку особистості 
і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління 
людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя» 
(Національна доктрина розвитку освіти).

На даний момент актуальною є проблема формування всебічної та 
гармонійно розвиненої особистості, майбутнього громадянина України. Ця 
діяльність повинна реалізовуватися не тільки під час уроків, до неї варто 
залучати всіх педагогів освітнього закладу в позакласний час.

Виховна мета інформатики забезпечується передусім тим потужним 
світоглядним впливом на учня, який виявляє усвідомлення можливостей 
використання комп’ютерної техніки у створенні матеріально-технічної бази 
розвитку суспільства. Під час вивчення інформатики на якісно новому рівні 
формується культура розумової праці і такі важливі характеристики 
діяльності, як уміння планувати свою роботу, раціонально виконувати її, 
критично зіставляти початковий план роботи з реальним процесом її 
виконання та одержаними результатами. Під час вивчення інформатики учні 
привчаються до точності мислення, у них поступово складається негативне 
ставлення до будь-якої нечіткості, неконкретності. Провідна роль у 
вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвитку творчих 
здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у 
позанавчальний час. Таку роботу називають позакласною.

Позакласна робота -  це організація педагогом різних видів діяльності 
учнів в позаурочний час, які забезпечують необхідні умови для соціалізації 
особистості дитини.

Різноманітна позакласна діяльність сприяє розкриттю індивідуальних 
здібностей дитини, які не завжди проявляються на уроці, сприяє 
самореалізації дитини, підвищенню її самооцінки, впевненості в собі, тобто 
позитивному сприйняттю самого себе. Включення учнів у різні види
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позакласної роботи збагачує їхній особистий досвід, формує необхідні 
практичні вміння й навички.

У різних формах позакласної роботи учні не тільки проявляють свої 
індивідуальні особливості, але й учаться жити в колективі. При цьому 
позакласна діяльність збагачує досвід колективної взаємодії учнів у певному 
аспекті, що у своїй сукупності дає великий навчально-виховний ефект. Саме 
позакласна робота вимагає активності учнів і створює простір для прояву 
їхньої самостійності. Тут вони можуть добровільно вибирати собі заняття, 
брати участь у його плануванні, визначенні шляхів і засобів здійснення 
наміченого. Тому ця діяльність відкриває більші можливості для реалізації 
принципу розвитку активності й самодіяльності в процесі виховання.

Учні почувають себе самостійними, якщо і задум позакласного 
завдання виходить від них, і його виконання передбачене ними самими. При 
цьому є відомий ризик, тому що учні можуть упоратися зі справою гірше, 
ніж хотілося б. Однак виграш в головному: учні проходять школу 
самостійності.

Позакласна робота значно відрізняється від навчальної в лабораторії 
чи кабінеті. Такі заняття побудовані з урахуванням пізнавальних і творчих 
інтересів учнів на основі їхньої добровільної участі.

Метою позакласної роботи з інформатики можуть бути розширення і 
поглиблення знань учнів з інформатики, підвищення пізнавальних інтересів 
шляхом проведення цікавих заходів: «Віртуальна подорож», «Турнір 
допитливих», «Що? Де? Коли?», «Найрозумніший» і т.д.

Позакласні заняття можуть бути використані для поглиблення знань 
учнів в області програмного матеріалу, розвитку їхнього логічного мислення, 
уяви, дослідницьких навичок, засвоєння мови інформатики, для 
повідомлення учнем відомостей з історії інформатики, програмного 
забезпечення, Інтернет. Позакласні заняття можуть і повинні бути 
використані для завдань із практичним змістом, для навчання учнів 
конструктивним навичкам, навичкам моделювання, виготовлення наочних і 
програмних засобів.

Розважальна діяльність необхідна для організації повноцінного 
відпочинку учнів, створення позитивних емоцій, теплої, дружної атмосфери в 
колективі, зняття нервової напруги. Ефективні такі форми, як КВК, 
інтелектуально-розважальні ігри та ін. Дуже часто в позакласній роботі 
поєднуються саме ці два аспекти -  пізнавальний і розважальний. Наприклад, 
«Поле чудес», «Цікава інформатика», вікторини та ін. Для того щоб 
визначити, який з аспектів переважає, потрібно проаналізувати мету, 
завдання, пріоритетну функцію, реалізовані педагогом у конкретній формі.
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Велике місце в позакласній роботі займає моральне виховання, одне з 
головних завдань якого полягає в тому, щоб виробити в учнів свідоме 
відношення до громадського обов'язку, зробити єдиність слова й справи 
повсякденною нормою поведінки. У позакласній роботі з інформатики 
необхідно знайомити учнів із правовими нормами використання інформації й 
програмних засобів.

Цікавим видом творчої діяльності учнів можуть бути учнівські 
журнали або газети, розроблені за допомогою комп'ютера або представлені в 
електронному вигляді, у тому числі в мережі Інтернет.

На сьогоднішній день актуальним є питання організації дозвілля учнів 
в позаурочний час. Адже з кожним роком соціальна ситуація в країні 
змінюється і з ’являється все більше оманливих місць та занять, що 
притягують дітей. Якісна організація дозвілля учнів передбачає залучення їх 
до проведення з ними виховних заходів: вечорів, вікторин, екскурсій, 
тренінгів, проектів та ін.

Під час позакласної роботи підвищується пізнавальна активність учнів, 
яка спрямована на закріплення, поглиблення знань, розширення кругозору 
учнів, формування наукового світогляду.

Виховні цілі позакласних заходів з інформатики пов’язані з 
формуванням рис та якостей особистості, потрібних для ефективного та 
безпечного використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних мереж. 
Особлива увага приділяється розвитку творчих здібностей учнів: прагнення 
до оригінальності в розв’язанні задач, пошуки нового, прагнення самостійно 
досягти результату, уміння долати суперечності, гнучкість мислення, 
логічність мислення, здатність мотивувати власну думку, виділяти головне.

Інтерактивна творчість вчителя й учня безмежна. Важливо тільки вміло 
направити її для досягнення поставлених навчальних та виховних цілей.

~  61 ~



Сценарій КВК з інформатики
Ведуча. Доброго дня всім присутнім! Кожна професія має свій гімн. 

Наше свято розпочинає «Гімн програміста».
(Перегляд відео «Гімн програміста)

Ведуча. Сьогодні в цьому святковому залі ми щиро вітаємо 
прихильників інформаційних технологій, комп’ютерних фанатів і просто 
любителів інформатики. Поряд з нами ті, хто навчається із захопленням, 
любить таємниці, загадки, пригоди. Всі, хто допитливий, працелюбний, 
наполегливий!

Зараз зустрінуться в поєдинку команди групи № 1 «Ламери» та групи 
№ 2 «ГО009». Це учні, які навчаються за професією «Адміністратор, оператор 
комп’ютерного набору». Вони не просто люблять інформатику, а вивчають її 
із задоволенням. Запрошуємо їх на сцену під ваші бурхливі оплески.

Вітаємо команду «Ламери» у складі: капітан -  Іораш Анна, гравці -  
Г ончаренко Анастасія, Карабанов Євген, Юпик Олександр, Халупко Руслан.

Зустрічаємо їх суперників -  команду «ГО009»: капітан -  Іллічова 
Ангеліна, гравці -  Євтєєва Ірина, Костюк Назар, Барсименко Андрій, 
Левченко Аліна.

Дякую вболівальникам за оплески, сподіваюся, що так само буде і під 
час гри: підтримуючи свою команду, всі будуть уважно дивитися виступи 
суперників і підтримувати їх! Адже сьогодні не тільки день веселого КВК, 
але і день дружби! Тим більше що КВК -  це гра, а не війна! А на грі повинні 
одержувати задоволення всі: і переможці, і переможені.

Судити гру будуть великі авторитети у сфері виховання молодого 
покоління; люди, які мають почуття гумору і користуються популярністю 
серед учнів, мають непряме відношення до інформатики, але пряме до 
учасників КВК.

(Оголошення журі)
Ведуча. Увага! Увага! Ми починаємо КВК! І першим конкурсом буде 

«Відеопривітання». Наші учасники представлять на розсуд журі та 
уболівальників відео про свою команду. Сценарій, зйомки та монтаж вони 
виконували самостійно. Максимальна оцінка -  5 балів. Першими
переглядаємо відеопривітання команди «Ламери». Дякуємо команді за 
креативність, я запрошую переглянути відео команди «ГО009».

Просимо журі оголосити результати першого конкурсу.
Ведуча. Наступний конкурс «Інформаційний марафон» включає в себе 

бліц-опитування. Кожній команді буде поставлено по 10 запитань. Потрібно 
швидко відповісти на них. За кожну правильну відповідь -  1 бал. 
Максимальна кількість балів -  10. Будьте уважними! Якщо команда не дає
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відповідь, то суперники можуть відповісти на запитання і отримати 
додатковий бал. Першою, згідно з жеребкуванням, відповідає команда 
«ГО009».

(Запитання для конкурсу)
1. Перед вами фото: Ада Лавлейс -  перша жінка-програміст та 

Джордж Байрон -  відомий англійський поет. Що об’єднує ці дві особи? 
(Донька та батько).

2. Мало кому відоме ім’я Дугласа Карла Енгельбарта, проте це не 
заважає практично 1 мільярду людей щодня користуватися його винаходом. 
Без нього практично не можна уявити роботу за ПК. Що це за пристрій? 
(Миша).

3. Чим відрізняється професія програміста від системного 
адміністратора?

4. Уявіть, що світло і музика ходять за вами по будинку?! А вранці 
жалюзі самі відкриваються. Впускають сонце. Вмикається музика. Ваша 
улюблена музика. Ранок починається. Всі ці блага завдяки технології 
«розумний будинок». Перший такий будинок з'явився ще у вісімдесятих 
роках. Його створив японський професор -  Кен Сакамурі. Кому належить 
найдорожчий «розумний будинок» у світі? Ця людина дуже відома в світі 
комп’ютерних технологій. (Біл Гейтс).

5. Ооодіе залежно від якихось подій набуває різного вигляду. 
Наприклад, на День Святого Валентина він такий, на Новий рік інші. Увага! 
Запитання! У зв’язку з якою подією логотип Ооодіе набув такого вигляду?

*, День знань

6. У різних країнах його називають по-різному: поляки -  мавпочка, 
тайванці -  мишка, греки -  качечка, шведи -  слоновий хобот. Офіційна назва 
його -  комерційне ет. Увага запитання! Яка його українська назва? Де цей 
символ використовується? (Собачка, електронна пошта).

7. У Речі Посполитій це слово означало вигнання з королівства за 
рішенням суду. В комунікаційних службах Інтернету це поняття вживається 
для обмеження прав учасника телеконференції. Про що йде мова? (Бан, 
забанити).

8. Якщо ви поїдете до Каліфорнії, будете там працювати з 
комп'ютером і протягом 2-х годин жодного разу не зробите цього, то вас 
оштрафують на 500 доларів. Що саме ви повинні зробити, щоб уникнути 
штрафу? (Відпочити, зробити перерву).

9. Хто зображений на фото? (Біл Гейтс).
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10. Чий це логотип ? (Однокласники).
Ведуча. Уважно слухають та дають відповіді учасники команди 

«Ламери».
1. В якій країні з ’явилася перша електронно-обчислювальна 

машина? (США).
2. У перекладі з англійської мови його назва означає «ручка 

керування». Може мати вигляд штурвала літака, ігрового пульта, керма 
автомобіля. Що це за пристрій? (Джойстик).

3. Чим відрізняється професія ОКН від верстальника?
4. З 1998 року до числа свят додалося і свято, яке заснував Папа

Римський Іоанн Павло ІІ та призначив покровителем святого Ісидора
Севільського. Цей іспанський єпископ був автором першої у християнському 
світі 20-томної енциклопедії всіх галузей знань «Етимології». Святкують 
його 4 квітня. Про яке свято йдеться? (Всесвітній день Інтернету).

5. «Чорнобиль», «Пакистан», «I ^ОVе уои» -  що це за програми? 
(Комп’ютерні віруси).

6. Що об’єднує рушницю, жорсткий диск ПК та одне з найстаріших 
міст Великобританії? (Одна назва -  вінчестер).

7. Ця послуга Інтернету отримала назву від головної міської площі 
Давнього Риму. На ній розміщувався ринок, постійно збиралося багато 
людей, які спілкувалися на різні теми і обговорювали новини. Увага, 
запитання! Як називається ця послуга Інтернету? (Форум).

8. На екрані зображено малюнки 3-х видів графіки. Визначте, який 
вид комп’ютерної графіки під яким номером. (Растрова, векторна, 
фрактальна).

9. Хто зображений на фото? (Стів Джобс).
10. Чий це логотип? (Фейсбук).
Ведуча. Антична мудрість говорить: «Знання -  це сила». Ви показали, 

наскільки ви сильні знаннями. Для оголошення результатів надаємо слово 
журі.

Ведуча. Обробкою даних і програм в комп’ютері займається процесор. 
Він -  найголовніший пристрій ПК. Сьогодні в ролі процесорів у нас 
виступають капітани команд. Отже, наступний конкурс -  «Конкурс 
капітанів». Хто як не капітан повинен знати терміни та поняття з 
інформатики. Ми запрошуємо на сцену Іораш Анну та Іллічову Ангеліну. На 
вас чекає наступне випробування. Ви по черзі будете називати терміни, 
пов’язані з інформатикою чи професією ОКН. Виграє той капітан, хто назве 
більше слів. Максимальна оцінка за конкурс -  10 балів.
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Ведуча: Сучасні комп'ютери можуть все. Наприклад, складати музику і 
потім відтворювати її, імітуючи цілий симфонічний оркестр. У нашому 
музичному конкурсі завдання буде простішим -  представникам команд 
належить виконати будь-яку популярну пісню на тему «Комп’ютерний світ». 
Давайте послухаємо команду «Ламери». Максимальна оцінка за конкурс -  
5 балів.

Пісня про Смайлик
(На мотив пісні Вірки Сердючки)
Ми навчатися у Центрі прийшли 
І професію здобути сучасну і корисну,
Із комп’ютером ми стали на Ти 
І без нього життя своє не мислим.
Знов комп’ютер включаємо 
І Робочий стіл нас віта.
Набираєм текст,
Відправляєм листа.
Приспів:
В КВК сьогодні граємо ми,
Про комп’ютери співаєм пісні,
Бо без нього нам життя не уявить,
Всі завдання може він за нас зробить. -  2 рази 
В КВК сьогодні граєм... 2 рази

Тексти в ^оггіі набираємо ми,
А Ехзеїі функції і формули рахуєм.
Бази даних ми підкоримо всі,
В Інтернеті по мережі разом помандруєм.
Бо усе, що вивчаємо,
Знадобиться нам у житті.
Оператори -  
Ми супер круті.

Ведуча. Дякуємо за веселий настрій і запрошуємо до конкурсу 
команду«ГО009».

Пісня про інформатику
(на мотив пісні «Червона рута»)
В інформатику ми 
Закохались без тями,
Бо вивчаємо все: 
файли, папки, програми.
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Як знайти в Інтернет 
Відповідь на питання,
Допоможе нам Ооодіе,
Вирішить всі завдання.
Приспів:
Сайти і блоги в Інтернеті створити
Для нас зовсім не складно -  зробим залюбки.
Офіс-програми знаємо досконало:
’Уогд , Ехсеї, Ро^егРоіпі любим ми.

На уроках весь час 
Ми працюєм завзято.
Аж комп’ютер димить,
Бо завдань в нас багато.
Скоро станемо всі 
Справжніми фахівцями 
І підкоримо світ 
Ми своїми знаннями.
Приспів:
Сайти і блоги в Інтернеті створити
Для нас зовсім не складно -  зробим залюбки.
Офіс-програми знаємо досконало:
’Уогд , Ехсеї, Ро^егРоіпі любим ми.

Ведуча. Просимо журі оголосити результати музичного конкурсу.
Ведуча. Ми з вами переконалися, що ОКН -  це багатогранна професія. 

Фахівці цієї сфери виконують операції із введення та обробки інформації в 
текстових редакторах, створюють бази даних, комп’ютерні презентації, відео, 
публікації, а ще вони повинні добре володіти знаннями із будови ПК. Тож 
наш наступний конкурс -  «Володар заліза». Я запрошую по одному учаснику 
із команди. Конкурс складається з двох частин. Ви повинні за 2 хвилини 
вибрати із поданих елементів комп’ютера пристрої, які перераховані в 
конверті, а потім назвати їх призначення. Учасники, відкрийте конверти, 
ознайомтеся із завданням. Максимальна оцінка -  10 балів. Першим починає 
відповідати учасник команди «ГО009».

Завдання для першого учасника: материнська плата, оперативна
пам'ять, відеоплата, блок живлення, вінчестер, кабель УОА, кабель 
живлення, кулер, миша оптична.
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Завдання для другого учасника: мікропроцесор, звукова плата, блок 
безперебійного живлення, флопідиск, С^-привід, кабель для принтера ^РТ, 
мережний кабель, шлейф, миша бездротова.

Ведуча. Слово журі.
Ведуча. Наступний конкурс -  «Справжній профі». Ви маєте 

можливість познайомити всіх присутніх з новим комп’ютером, який зробите 
самостійно. А вашими інструментами стануть пазли: лише правильно 
склавши їх, ви отримаєте малюнок нового комп’ютера. Переможе та 
команда, яка швидше виконає завдання. Пазли треба розмістити на магнітній 
дошці. Доки триває музика, ви складаєте, а по закінченні показуєте результат 
всім присутнім.

Ведуча. Ви добре виконали завдання, дякуємо командам за комп’ютер 
майбутнього. Слово журі.

Ведуча. У кожній науці є місце для музики, для польоту уяви, фантазії, 
виявлення таланту. Тож погляньмо на інформатику трохи по-іншому. 
Заключний конкурс -  «Домашнє завдання»! Наші команди мають 
продемонструвати не лише свій артистизм, а й вплив інформатики та 
комп’ютерів на сьогодення. Оцінка за конкурс -  10 балів.

Першими своє домашнє завдання нам представить команда «Ламери» 
(сценка «В офісі).

Дякуємо вам, виступ дійсно порадував нас усіх, ще раз привітаємо 
команду оплесками і запрошуємо на сцену команду «ГО009» зі своєю версією 
домашнього завдання (сценка «На уроці інформатики»).

Ведуча. Ви молодці! Ви витримали з честю всі завдання, проявили 
розумові, логічні, артистичні здібності. А  головне -  показали відмінні знання 
з інформатики. Ви лише розпочали свій шлях у світі комп’ютерної техніки. 
Він складний, але дуже цікавий. Навіть якщо ви не станете комп’ютерними 
програмістами чи розробниками комп’ютерних систем, обов’язково будете 
використовувати ПК в своїй майбутній професії.

Слово нашому журі. Вітаємо переможців. Дякуємо за увагу. До нових 
зустрічей!
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Фрагменти презентації заходу
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Сценарій позакласного заходу «Захоплюючий світ анімації»

Вступне слово викладача
Доброго дня всім присутнім! Анімація -  

дивовижний світ, створений і виплеканий людиною, 
який завдяки місяцям чи рокам кропіткої людської 
праці оживає. Людина, котра створює мультик, 
вкладає у нього часточку своєї душі, утворюючи 
тим самим іншу реальність: неповторну,
загадкову...яка бачиться авторові. Для більшості з 
нас досі залишалося загадкою, як же з’являються на 
світ ці дивні казкові картинки. Отже, сьогодні ми з 
вами відправимося в подорож «Захоплюючий світ 
анімації». Як і будь-який інший вид мистецтва, вона 

має свою історію.
(Захід супроводжується демонстрацію презентації)

Учень1. Упродовж свого існування людина намагалася відобразити рух 
у мистецтві. Перші спроби передачі руху в малюнку належать приблизно 
2000 року до нашої ери. І відбувалося це у Єгипті.

Ще один приклад руху знайдено в печерах Північної Іспанії: це 
малюнок кабана з вісьмома ногами. В 70-х роках до н.е. римський поет і 
філософ Лукрецій в трактаті «Про природу речей» описав пристосування для 
висвічування на екрані рухомих малюнків.

В Х-ХІ ст. з ’являються перші згадки про китайський театр тіней -  це 
видовище, візуально близьке майбутньому анімаційному фільму. В XV ст. 
з'явилися книжки з малюнками, які миттєво розкривалися і створювали 
ілюзію живих малюнків.

Вперше принцип інертності зорового сприйняття, який лежить в основі 
анімації, був продемонстрований в 1828 році французом Паулем Рогетом. 
Об'єктом демонстрації був диск, на одній стороні якого знаходилося 
зображення птаха, а на іншій -  клітка. Під час обертання диска у глядачів 
створювалася ілюзія птаха в клітці.

Викладач. Зараз ми цей дослід вам продемонструємо.
(СВ-диск з двосторонніми малюнками швидко обертається під 

впливом нитки, протягнутої в отвір диска).
Учень 2. Спроби оживити малюнки за допомогою спеціальних апаратів 

випередили появу кінематографа. У 1832 р. молодий бельгійський професор 
Жозеф Плато побудував лабораторний прилад -  фенокистископ. Цей прилад
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складався з чорного картонного диска, діаметром приблизно 25 сантиметрів, 
насадженого на вісь, подібно колесу. Недалеко від зовнішнього круга диска 
було пророблено до двадцяти отворів у вигляді радіально спрямованих 
щілин. Ці щілини, розміром 2 мм ширини і 2 см довжини, були пророблені на 
рівних відстанях один від одного. Диск швидко обертали, закривали одне 
око, а іншим дивилися на прозору смугу від щілин на рухомий предмет.

Учень 3. 20 липня 1877 року у Франції інженер-самоучка Еміль Рейно, 
удосконаливши дзеркальну систему фенокистископа Жозефа Плато, створив 
новий, більш досконалий прилад, назвавши його «праксиноскоп» Рейно. 
Поєднавши свій праксиноскоп з проекційним ліхтарем, Еміль Рейно з 
великим успіхом демонстрував свої малюнки на екрані. Він вважається 
батьком анімаційного кіно. В 1888 році, удосконаливши прилад, переніс 
малюнки на целулоїдну стрічку і вперше висвітлив на великому екрані 
сюжетний фільм. 30 серпня 1877 року можна вважати днем народження 
анімації, саме в цей день в Парижі був запатентований апарат -  праксиноскоп 
Еміля Рейно.

(Демонструється уривок відео з принципом роботи праксиноскопа)
Учень 3. Та успіх винахідника був недовгим. Винахід братів Люм'єр, 

які в 1895 році розробили конструкцію кіноапарата, назвавши його 
кінематографом, завдав «смертельного» удару «оптичному театру» Еміля 
Рейно. Народження кінематографа витіснило мультиплікацію. На деякий час 
про неї забули.

У 1910 році Е. Рейно, пригнічений невдачами, втопив все обладнання і 
свої фільми в річці Сені.

Учень 4. Бурхливий розвиток анімації розпочався на початку 
20 століття. Відразу кілька людей приблизно в один час і незалежно один від 
одного почали роботу над створенням анімаційних фільмів. Джордж Мелліс 
випадково винайшов техніку зйомки, звану «стоп-рух». Суть цієї техніки 
полягала в наступному: Меліс знімав кадр, потім змінював щось в сцені, 
потім знімав наступний кадр і так далі. Після чого, швидко змінюючи ці 
кадри, домагався анімаційного ефекту.

Американець Стюарт Блектон зробив анімацію диму в кадрі 
в 1900 році.

Вінзор МакКей створив перший анімаційний мультфільм в 1906 році.
Учень 5. Справжню революцію у світі анімації здійснив Уолт Дісней, 

американський режисер, художник і продюсер. Він вперше використав звук в 
анімації, був піонером у використанні кольору в анімації. Його студією 
створено безліч анімацій, персонажі яких відомі донині.

У 1923 році він випускає серію «Аліса в країні мультиплікації».
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У 1928 році -  звуковий мультфільм «Пароплав Віллі» з героєм Міккі 
Маусом. Пізніше з'явився каченя Дональд Дак, що завоював любов усіх дітей 
світу.

Студія Діснея отримала 12 Оскарів за свої роботи.
(Демонструється уривок мультфільма «Пароплав Віллі»)
Викладач. Найбільш ранні комп'ютерні анімації 60-70-х років 20 ст. 

отримано спільними зусиллями дослідників в університетських лабораторіях 
та окремих художників. Перші дослідження в області комп'ютерної графіки 
та анімації проводилися в 1963 році в Масачусетському технологічному 
інституті, коли Іван Сазерленд розробив діалогову систему вирішення 
завдань з обмеженнями на векторному дисплеї.

На початку 70-х кілька значних робіт з анімації були створені в штаті 
Юта: анімована рука і обличчя, які створив Едвін Кетмул (1972); Беррі 
Веслер розробив фігуру, що говорила та рухалася (1973). За нинішніми 
стандартами якість зображення анімації була примітивною, однак для того 
часу це були вражаючі результати.

Учень 6. Наприкінці 70-х років починається робота над проектом 
створення фільму «ТЬе ^огк§», повністю створеним за допомогою 
комп'ютера з використанням тривимірної комп'ютерної анімації.

У 1980-х роках помітно розвинулося апаратне забезпечення, в той же 
час підвищувався рівень складності графічних програм.

Дуже важливим напрямком в комп'ютерній анімації є створення 
штучної людини, яку не можна відрізнити від справжньої. На початку 90-х 
років починають виходити фільми, в яких все частіше використовуються 
комп'ютерні спецефекти: імітація торнадо системою частинок, перетворення 
у вампірів, літаючі персонажі, персонажі без ніг і т.д.

У кінці 20 століття з'явилася нова технологія виробництва анімації -  
захоплення руху (тоїіоп сарїиге). Об'єкт захоплення руху обладнується 
вимірювальною апаратурою так, щоб положення ключових точок на ньому 
було легко виявити і зафіксувати в будь-який момент часу. Після цього в ці 
положення можна помістити тривимірну комп'ютерну модель і анімувати її 
так, що вона буде повторювати рухи розрахованих положень.

(Демонструється уривок відео про технологію «тоііоп саріиге»)
Викладач. Свою історію має неповторна українська анімація.
Учень 7. Українській анімації вже ні багато, ні мало -  88 років. 

У 1927 році були зняті перші українські мультики -  «Українізація» (Київ) і 
«Казка про солом'яного бичка» (Одеська кіностудія). Події 30-х років, Друга 
світова війна, а потім і голод практично знищили цю галузь мистецтва. 
У 1959 році українська анімація почала своє відродження під керівництвом
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художника і режисера Іполіта Лазарчука на «Київнаукфільмі». Під своїм 
крилом він об'єднав ряд студентів, які абсолютно не мали практики та 
навичок в цьому специфічному ремеслі, але згодом вони стали відомими у 
всьому СРСР. Їх мультфільми з нетерпінням чекали та дивилися як діти, так і 
дорослі. На «Київнаукфільмі» було створено такі відомі мультсеріали: «Як 
козаки ...» -  про трьох бравих козаків Запорізької Січі, «Як жінки чоловіків 
продавали» за мотивами жартівливої народної пісні, «Як чоловіки дружин 
провчили», «Пригоди капітана Врунгеля», «Лікар Айболить», «Острів 
скарбів». Як і будь-яка класика, ці шедеври не старіють і досі.

(Демонстрація українського мультфільму «Жив був пес»)
Учень 8. Багато з найвідоміших мультфільмів СРСР придумувалися і 

знімалися українцями, проте після краху СРСР життя українського аніматора 
дуже змінилося: він позбувся державної підтримки. Правонаступником 
«Київнаукфільму» в анімаційному напрямку стала студія «Укранімафільм», 
яка внаслідок світової економічної кризи 2008 року стала на межу 
банкрутства в 2009 році. Незважаючи на потужний творчий потенціал, в 
Україні не існує жодної великої мультиплікаційної студії. Є безліч приватних 
студій, але глобального проекту так і не з'явилося.

Цікавою роботою і сміливим експериментом для пострадянської 
анімації став «мультсеріал для дорослих» «Казкова Русь», створений за 
допомогою комп'ютерної графіки. У ньому актори озвучують «осіб, схожих 
на українських політиків», що висміюють злободенні теми і подвійні 
стандарти в умовах казкової билинної держави.

Викладач. Це далеко не повна історія анімації, невеликий відступ.
А зараз давайте розглянемо класичну технологію створення анімації. 

Пам’ятайте, що звичайний мультфільм, записаний на плівку, складається з 
кадрів, які чергуються, позиції героїв намальовані зміненими, щоб при русі 
плівки здавалося, що герої теж рухаються. Хочу нагадати, що термін 
«мультиплікація» походить від латинського слова «мульти» -  багато і 
відповідає традиційній технології розмноження малюнка, адже для того щоб 
герой «рухався», потрібно багаторазово повторити його рух: від 10 до 30 
мальованих кадрів за секунду.

(Майстер-клас. За допомогою проектора викладач демонструє 
механізм створення анімації на конкретному прикладі. Створюючи малюнки 
та анімацію, коментує кожну дію)

Щоб процес не був таким вже трудомістким, нам допоможе комп'ютер. 
Будемо працювати з комп'ютерною графікою і комп'ютерною анімацією.

Зараз в графічному редакторі я намалюю картинку, наприклад, 
годинник, зроблю декілька копій та зміню позицію стрілок, щоб змусити їх
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рухатися. Збережу картинки із розширенням .дії. Далі завантажуємо 
програму ОГР-Аштаїог, імпортуємо до програми наші картинки, мінімум 10, 
встановлюємо додаткові ефекти та зберігаємо анімоване зображення. 
Працювати з програмою ОТР-Апітаїог зручно та легко.

Заключне слово викладача
Світ мультиплікації -  це світ нашої уяви, світ, в якому сонце, місяць, 

зірки і всі живі речі підкорюються нашим бажанням. Для мультиплікації 
немає нічого недоступного. Це -  мистецтво майже необмежених 
можливостей, де дійсність тісно переплітається з фантазією і вигадкою. У 
наш час у наявності мультиплікатора сучасні комп'ютерні програми, які 
набагато спрощують процес виробництва. Не випадково з'являються і 
принципово нові професії: 3-О-аніматори, візуалізатори та ін. Але комп'ютер 
-  тільки інструмент в руках фахівця, а от чи буде переконливою гра 
вигаданих героїв -  залежить від його таланту.

Бажаю вам творчих успіхів!
Фрагменти презентації
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Сценарій позакласного заходу «Твій товариш комп’ютер»

Ведуча. Доброго дня, шановне панство! Ми раді вітати всіх, хто 
прийшов до нас на інтелектуально-розважальну гру «Твій товариш 
комп’ютер»! Інтелектуальна гра -  це завжди свято, свято розуму, інтелекту, 
знань. Сьогодні ми разом із командами «ХАКЕР» та «ЕРУДИТ» спробуємо 
відкрити світ інформатики і подивитися на цей предмет з іншого боку.

Ведучий: Адже інформатика -  це не лише формули та алгоритми, 
кілобайти та операції над величинами, різноманітна інформація, яка оточує 
нас і захоплює, стає частиною нашого життя і навіть частинкою нас самих... 
Інформатика -  це своєрідна область мислення.

Ведуча. О, інформатико, тобі співаєм оду,
Ти з глибини віків служитимеш народу.
Досягнення твої завжди величні,
Такі потрібні і такі незвичні.
Ведучий. Високим технологіям відкрила ти дорогу,
Комп’ютер серед них отримав перемогу.
Він завжди вирішить усі складні завдання,
Дасть відповідь на найважливіші питання.
Ведуча. Анонс новин: що, де, коли було у світі?
Чи про космічний апарат, що на орбіті?
Спроектувать завод, побудувать ракету,
Все це ви знайдете на сайтах Інтернету!
Ведучий. Я звертаюся до вболівальників, які сьогодні прийшли 

підтримати свої команди. Під час гри уважно спостерігайте за виступом 
суперників і підтримуйте їх. Адже це просто гра, а не війна. А під час гри 
повинні отримувати задоволення всі: і гравці, і вболівальники.

Ведуча. Яка ж гра без учасників? Давайте з ними познайомимося. Це 
команда «Ерудит» і команда «Хакер».

Ведучий. Оцінювати їхні інтелектуальні здібності з інформатики буде 
високоповажне та компетентне журі.

Ведуча. Отож, давайте побажаємо успіхів кожній і розпочнемо 
І конкурс -  «Привітання». Капітан команди повинен цікаво 

представити команду і девіз. Першими розпочинає команда «Хакер». 
Конкурс оцінюється у 5 балів.

Капітан. Хакери -  це певна спільнота, яка складається із досвідчених 
програмістів та мережевих чаклунів, вона бере своє коріння від перших 
мікрокомп’ютерів, від дослідів з мережею АКРАпеІ Саме вони і дали 
народження терміну «хакер». Хакери створили Інтернет. Хакери зробили

~ 74 ~



першу операційну систему Цпіх такою, якою вона є сьогодні. Хакери ведуть 
№ епе! Хакери забезпечують роботу ^огШ  ^ігіе ^ еЬ . Вони допомагають 
працювати фабрикам, установам і університетам. Майстерність для хакера -  
це важливо. Якщо і ви є частинкою цієї культури, якщо ви зробили в неї свій 
внесок, тоді ви -  хакер.

Всі разом. Інформатику вивчаєм,
Всі програми добре знаєм.
Труднощі нас не лякають,
Хакери перемагають!
Ведучий. А зараз слово надається капітану команди «Ерудит».
Капітан. Людину, яка вміє користуватися своїми знаннями, на основі 

яких може довести власну точку зору з тих чи інших запитань, робити 
розумні висновки і приймати рішення, можна назвати розумною та 
ерудованою. Стародавні китайці вважали: щоб стати розумним, треба мати 
п'ять властивостей: твердість у своїх прагненнях, уміння берегти таємницю, 
дружити з розумними людьми, знати міру, не бути балакучим. Отож сьогодні 
наша команда постарається довести, що ми дійсно розумні та ерудовані.

Всі разом. Ми -  команда просто клас!
Всі підтримуйте ви нас,
Ми з комп’ютером на ти,
І прийшли перемогти.
Ведучий. Дякуємо. Слово надається журі.
Ведучий. Нашу гру сьогодні ми проводимо не випадково, адже саме на 

початку квітня 1976 року був створений персональний комп’ютер Арріе. 
Сьогодні йому виповнюється 35 років. Цікаво, що в 1943 році Том Уотсон, 
директор компанії ІВМ, вважав, що на світовому ринку є попит лише на 
5 одиниць комп’ютерів. Сьогодні в світі існують десятки мільйонів ПК і така 
ж кількість користувачів. Наші гравці сьогодні продемонструють нам знання 
сучасної комп’ютерної техніки.

Ведуча. Наступний конкурс «Розминка». Ми будемо ставити 
запитання по черзі для кожної команди. Кожна правильна відповідь -  1 бал. 
Якщо команда не знає відповіді, а її знає команда суперників, то вона 
отримує 2 бали. Кожній команді буде поставлено по 10 запитань. Отож, 
розпочнемо.

Запитання для команди «Хакер».
1. Найголовніший пристрій персонального комп'ютера?

(Процесор).
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Ведучий. Запитання для команди «Ерудит».
2. Пристрій для введення текстової та графічної інформації з паперу 

в комп'ютер? (Сканер).
Ведуча. Запитання для команди «Хакер».
3. Програма для створення електронних презентацій? (Ро^ег Роіпї). 
Ведучий. Запитання для команди «Ерудит».
4. Програма для створення текстових документів? (Місгозой ^ог4). 
Ведуча. Запитання для команди «Хакер».
5. Програма для створення та редагування малюнків? (Раіпї). 
Ведучий. Запитання для команди «Ерудит».
6. Для чого призначена клавіша Васк 8расе? (Знищувати символи, 

які знаходяться ліворуч від курсору).
Ведуча. Запитання для команди «Хакер».
7. Назвіть перший в світі комп’ютер. (ЕНІАК).
Ведучий. Запитання для команди «Ерудит».
8. Назвіть найвідомішу фірму, яка виготовляє ПК. (ІВМ).
Ведуча. Запитання для команди «Хакер».
9. За яким принципом розміщуються клавіші на клавіатурі?

(За частотою використання).
Ведучий. Запитання для команди «Ерудит».
10. Що називають комп’ютерним вірусом? (Спеціально написана 

невелика програма, яка знищує інформацію).
Ведуча. Запитання для команди «Хакер».
11. Для чого призначений жорсткий диск? (Для зберігання великих 

обсягів інформації на тривалий час).
Ведучий. Запитання для команди «Ерудит».
12. Який принтер має найвищу швидкість друку? (Лазерний).
Ведуча. Запитання для команди «Хакер».
13. В яких одиницях вимірюється розмір екрану монітора? (Дюйм). 
Ведучий. Запитання для команди «Ерудит».
14. Яка найменша одиниця вимірювання інформації? (Біт).
Ведуча. Запитання для команди «Хакер».
15. Де розміщується мікропроцесор? (У системному блоці на 

материнській платі)
Ведучий. Запитання для команди «Ерудит».
16. Який зв'язок із містом в Англії, рушницею калібру 30/30 і одним 

із елементів комп’ютера? (Вінчестер -  місто в Англії, рушниця «Вінчестер», 
жорсткий диск -  вінчестер).
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Ведуча. Запитання для команди «Хакер».
17. Як називається програма, призначена для створення 

відеороликів? (Моуі Макег).
Ведучий. Запитання для команди «Ерудит».
18. Назвіть програму, яка призначена для створення публікацій 

(РиЬІізйег).
Ведуча. Увага! Останнє запитання для команди «Хакер».
19. Як англійською мовою називається програмне забезпечення ПК?

(8ой).
Ведучий. Останнє запитання для команди «Ерудит»?
20. Як можна вставити діаграму в аркуш Місгозой Ехсеї? (Виділити 

дані, вибрати команду Вставка\Діаграма).
Ведуча. Хочу вас привітати з тим, що ви добре впоралися із 

завданнями. Про результати нам повідомить журі.
Ведуча. Розум комп’ютера -  процесор,
Думає, як керівник,
Порахує і обчислить,
Він -  людині помічник.
Ведучий. Сьогодні в ролі процесорів у нас виступають капітани 

команд. Хто, як не капітан повинен знати пристрої, що входять до складу 
персонального комп’ютера. Перед вами чорний ящик. У ньому знаходяться 
пристрої комп’ютера. Ви по черзі, із закритими очима, повинні дістати ці 
пристрої, назвати їх і коротко про них розказати. Правильна відповідь 
оцінюється в 2 бали. За конкурс кожен капітан може отримати 10 балів.

Ведуча. Друзі! Одна з найцікавіших та захоплюючих професій в світі -  
програміст.

Справжній програміст -  це завжди поет в душі. Давайте подивимося, 
наскільки наші команди готові стати програмістами. Наступний конкурс -  
«Літературний». Команди отримують по п’ять прислів’їв на комп’ютерну 
тематику. На дошці для команд розташовано першу частину прислів’я, другу 
частину ви отримаєте у ведучого, виграє та команда, яка першою складе усі 
прислів'я. Отож, починаємо.

А зараз увага на екран. Порівняємо прислів’я, які склали команди, з 
правильними.

Що натискаєш - те й маєш .
Людина припускає, а комп 'ютер розподіляє.
Один комп 'ютер добре, а два краще.
Інформатика - мати всіх фанатиків.
Рослина тягнеться до сонця, а учень — до комп'ютера.
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Людина красна розумом, а комп'ютер — пам'яттю.
У невмілого інформатика — очі не болять.
Учи інформатику не до старості, а до смерті.
На комп 'ютері не мудруй багато, а працюй завзято.
У комп'ютерному класі будеш працювати вволю, то матимеш долю.
Ведучий. Пам’ятаєте анекдот: «Учень Вася увімкнув на повну 

потужність звукові колонки і слухає НАКО рок. Мама звертається до нього: 
«Васю, оглухнеш, прикрути трішки». Вася відповів: «Дякую, мамо. Я вже 
поїв».

Інформація була передана, але до адресата не дійшла. При будь-якому 
обміні інформацією повинні існувати передавач та приймач, інакше цей 
обмін не буде мати цінності.

Ведуча. Зараз із кожної команди потрібно по 2 учасники, які будуть 
виступати в ролі приймача і передавача. Інформацію будуть передавати 
словесно. Передавач на екрані буде бачити картинку на комп’ютерну 
тематику, він її повинен описати приймачу, той -  правильно назвати. Кожна 
правильна відповідь -  1 бал. Якщо все правильно, команда отримає 10 балів. 
Час для конкурсу -  1 хвилина.

Ведучий. Конкурс закінчено, учасники показали хорошу ерудицію та 
знання. Надаємо слово журі.

Ведучий. Програмісти, крім того, що вони поети в душі, повинні 
володіти наступними якостями: точність мислення, уважність, охайність, 
вміння працювати в дружному колективі. Зараз у конкурсі «Кросворд» ми це 
й перевіримо. Кожна правильна відповідь -  1 бал. Максимальна оцінка -  
9 балів + бонус 1 бал за швидкість.

Ведуча. Антична мудрість говорить: «Знання -  це сила». Ви показали, 
наскільки ви сильні знаннями. Для оголошення результатів надаємо слово 
журі.

Ведучий. Наступний конкурс -  «Віриш -  не віриш». Команди 
слухають повідомлення і якщо вірять, то піднімають табличку з написом 
«ТАК», якщо не вірять -  табличку з написом «НІ». Правильна відповідь -  
1 бал.

Ведучий 1. Чи вірите ви, що найменшою одиницею інформації є байт?
(Ні).

Ведуча. Чи вірите ви, що інформації в ПК зберігають у вигляді файлів?
(Так).

Ведучий Чи вірите ви, що головною функцією ПК є передача 
інформації? (Ні. Зберігання й обробка).
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Ведуча. Чи вірите ви, що за обробку даних в ПК відповідає 
материнська плата? (Ні, процесор).

Ведучий. Чи вірите ви, що в перекладі з англійської 'ШМОО'^'8 -  це 
система? (Ні, вікно).

Ведуча. Чи вірите ви, що продуктивність роботи ПК залежить він 
частоти роботи процесора? (Так).

Ведучий. Чи вірите ви, що програма Ро^егРотї служить для створення 
презентацій? (Так).

Ведуча. Чи вірите ви, що основним елементом управління Робочого 
столу є ярлик програми? (Ні).

Ведучий. Чи вірите ви, що для доступу до властивостей об’єкту 
використовується контекстне меню? (Так).

Ведуча. Чи вірите ви, що комп’ютерні віруси передаються через 
поцілунки? (Ні).

Ведучий. І останній конкурс нашої інтелектуальної гри -  це, звичайно, 
домашнє завдання на тему: «Інформатика навколо нас» .

(Учасники команд демонструють цікаві сценки)
Ведуча. Комп’ютери, комп’ютери, комп’ютери!
Які гучні й сучасні ці слова!
Про них ми дізнаємось з інформатики -  
В роботі допоможе нам вона.
Ведучий. Це визначна комп’ютерна структура -  
Дисплей, системний блок, клавіатура.
Якщо все разом вміло підключити,
Дива можливо на комп’ютері творити.
Ведуча. В Ехсеї таблиці всі підрахувати,
А в Роіпї малюнок намалювати,
В Ро^егРотї скласти презентацію,
На диск важливу зберігати інформацію.
Ведучий. З комп’ютером можна в ігри пограти,
Підготувати доповідь чи реферати,
Писати листи, читати сонет,
Заходити в цікавий світ Інтернет.
Ведуча. Отож, любі друзі, моя вам порада:
Комп’ютер сьогодні -  усім нам розрада,
Ви не лінуйтесь та не баріться,
Разом. Любіть інформатику і добре учіться.
Ведуча. Для підведення підсумків інтелектуально-розважальної гри 

«Твій товариш комп’ютер» слово надається журі.
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Бінарний урок-семінар з біології та технології зварювальних робіт 
на тему: «Вплив діяльності людини на стан біосфери. 
Забруднення довкілля під час зварювальних робіт»

Інна Романюк,
викладач біології

Роман Татаров,
викладач технології зварювальних робіт 

державного професійно-технічного 
навчального закладу 

«Бородянський професійний ліцей»

Тема. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Забруднення 
довкілля під час зварювальних робіт.

Мета: набувати практичні навички та вміння при виконанні
зварювальних робіт, закріпити знання про захист навколишнього 
середовища; розвивати в учнів уміння знаходити наукову інформацію, 
узагальнювати, робити висновки, логічно мислити, сприяти розвитку і 
активізації розумової діяльності; виховувати бережливе ставлення до 
природи та довкілля.

Тип уроку: бінарний урок-семінар.
Методи: мультимедійна презентація, розповідь з елементами

еврістичної бесіди, творча лабораторія-презентація, мозковий штурм.
Обладнання: мультимедійний екран, комп'ютер, електронна

презентація, опорні конспекти, екологічні плакати.
Хід уроку

I. РОЗМИНКА
Народна мудрість стверджує: «Не існує неталановитих людей, а є ті...»
Завдання: Запропонуйте свій варіант закінчення прислів'я (учні 

пропонують власні варіанти закінчення прислів'я).
Вчитель біології: «Не існує неталановитих людей, а є ті, які 

займаються не своєю справою». Можливо, саме бінарні уроки біології та 
технології зварювальних робіт будуть тією справою, яка дасть можливість 
кожному з вас розкрити свої таланти, більше дізнатися, навчитися та в
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майбутньому займатися справою, яку ви обрали, на високому професійному 
рівні.

Професія зварника є дуже розповсюдженою як на Україні, так і в 
усьому світі. Зварником може стати людина, яка захоплена технікою, схильна 
до творчого пошуку і конструювання. Ця професія потребує гарного 
здоров'я, зразкового зору та слуху, зібраності, кмітливості, 
спостережливості.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вчитель біології: Як ви гадаєте, чому ми вирішили об'єднати ці два 

предмета на нашому уроці?
Учні: Зварювальні роботи забруднюють повітряне середовище, а це 

впливає на життя і здоров'я людини. Жива природа тісно пов'язана з 
неживою. Дії людини поступово, але невпинно наближають світ до 
катастрофи.

Вчитель біології: Сьогодні відбувається інтенсифікація зварювальних 
процесів, без них важко уявити сучасне життя.

Вчитель технології: Кількість зварювальних процесів, які необхідно 
здійснювати людині для забезпечення її господарських потреб, стрімко 
збільшується. Зварювання можна використовувати для з'єднання практично 
будь-яких металів і неметалів (пластмас, скла, кераміки) в будь-яких умовах 
-  на землі, в морських глибинах, в космосі. Товщина зварювальних деталей 
становить від мікрометрів до метрів, маса зварних конструкцій -  від часток 
грама до сотень і тисяч тон.

Вчитель біології: Чи можливий розвиток сучасного зварювального 
виробництва без зв'язку з навколишнім середовищем? Чому?

Учні: Людина завжди використовувала навколишнє середовище як 
джерело ресурсів. Прагнула до поліпшення свого життя та постійно 
нарощувала темпи матеріального виробництва, не замислюючись про 
наслідки, тому ми маємо турбуватися про стан свого здоров'я та збереження 
навколишнього середовища. Адже від цього залежить майбутнє наше та 
наших дітей, а також майбутнє нашого міста, країни та планети в цілому..

(Демонстрація презентації:( оголошення теми уроку)

Слайд Жя1. Тема уроку: Вплив діяльності людини на стан біосфери
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III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ: Вплив діяльності людини на 
стан біосфери.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Вчитель біології: Зі зростанням усіх видів виробництв вплив людини 

на довкілля став особливо помітним і нині має глобальний характер. Людина 
не лише стихійно впливає на навколишнє середовище через результати своєї 
виробничої діяльності, а й змінює його відповідно до своїх потреб. Однією із 
поширених змін у навколишньому середовищі є будівництво житла, 
промислових підприємств, ГЕС, залізниць, де неможливо обійтися чи уявити 
розвиток без зварювальних робіт.

Вчитель технології: Коли з'явився процес зварювання? З яких часів 
люди почали використовувати зварювання?

Учень: Процес зварювання з'явився ще у бронзовому віці, коли 
людина почала набувати досвід при обробці металів для виготовлення 
знарядь праці, бойової зброї, прикрас та інших виробів. Існує думка, що 
слова «зварювання», «зварити» походять від імені слов'янського бога 
ковальської справи Сварога, тому що першим відомим способом зварювання 
було ковальське. Цей метод зварювання застосовували ще в V тисячолітті до 
н.е. в районах Єгипту та Ірану. Зварювали в основному деталі з міді, які 
розігрівали і потім здавлювали. Із винайденням бронзи, яка є твердішою і 
гірше піддається куванню, виникло ливарне зварювання. Під час ливарного 
зварювання краї з'єднувальних деталей наформовують спеціальною 
сумішшю та заливають розігрітим рідким металом. Цей присадковий метал 
сплавляється з виробом, і застигаючи утворює шов. Такі з'єднання знайдені в 
бронзових посудинах Стародавньої Греції та Риму. Таке зварювання було 
використано під час побудови Залізного стовпа в столиці Індії, місті Делі.

Слайд №2. Історія зварювального виробницт
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Вчитель технології: Які вчені є основоположниками сучасного
зварювального виробництва?
Учень: Основоположниками зварювання є російські вчені та інженери: 

В.В. Петров, М.М. Бенардос, Н.Г. Слав’янов. У 1802 році вперше в світі 
професор фізики Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії 
В.В. Петров (1761-1834 рр..) відкрив електричну дугу і описав явища, що 
відбуваються в ній, а також вказав на можливість її практичного 
застосування.

М.М. Бенардос вперше застосував електричну дугу між вугільним 
електродом і металом для зварювання.

Н.Г. Слав’янов розробив спосіб дугового зварювання під флюсом.
Вчитель біології: Звичайно, що на уроках виробничого навчання ви 

вже ознайомилися з процесом зварювання, тому ми сьогодні на уроці 
з'ясуємо:

-  Які основні види зварювання ви вже вивчили та які фізико-хімічні 
процеси відбуваються під час зварювання?

-  Як кожен вид зварювання забруднює навколишнє середовище та які 
має наслідки для здоров'я та оточуючого середовища?

Слайд №3. Електродугове зварювання

Вчитель технології: Що називається зварювальною дугою?
Учень: Зварювальна дуга -  це ділянка електричного кола, на якій 

проходить спад напруги і яка ділиться на три області: катодну та анодну 
пляму й стовп дуги.

Вчитель технології: Що таке катодна пляма? Яка температура 
катодної плями?

Учень: Катодна пляма -  це джерело електронів.
Вчитель технології: Що таке стовп дуги? Яка температура стовпа

дуги?
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Учень: Стовп дуги -  це провідник електричного струму, де
утворюються вторинні електрони та іони.

Вчитель технології: Що таке анодна пляма?
Учень: Анодна пляма -  це місце входу електронів.

СПОСОБИ ЗАПАЛЮВАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ

П

Слайд №4. Способи запалювання дуги

(Учні обговорюють способи запалювання дуги)

Вчитель біології: Фізичні й хімічні процеси при зварюванні поєднані в 
часі й просторі, тому вони належать до загального поняття -  фізико-хімічні 
процеси.

Фізична суть процесу зварювання полягає в утворенні міцних зв'язків 
між атомами і молекулами на з'єднувальних поверхнях заготовок. Для 
розуміння особливостей зварювання металів необхідно мати уяву і про 
основні хімічні реакції, які відбуваються в зоні зварювання. Під впливом
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високої температури електричної дуги краї зварюваних металів та 
електродного металу розплавляються. При зварюванні спостерігається 
взаємодія між розплавленим металом з одного боку і шлаком, атмосферним 
повітрям і газами, що виділяються в процесі зварювання. При зварюванні 
електродне покриття, флюс плавляться, утворюючи шлак, який, виконуючи 
основну функцію захисту металічного розплаву від навколишньої атмосфери, 
у той же час перешкоджає випаровуванню з нього летких легованих 
елементів. При взаємодії кисню з розплавленим металом залізо окислюється, 
утворюючи оксиди:

2Ре + 0 2̂  2РеО ферум (II) оксид
4Ре + 3 0 2̂  2Ре20 3 ферум (III) оксид
3Ре +2 0 2̂  Ре30 4 (Ре0*Ре20 3) ферум (II), (III) оксид
Із цих оксидів в залізі розчиняється РеО ферум (II) оксид.
Ре 20 3+ Р е ^  ЗРеО ферум (II) оксид 
Ре30 4+ Р е ^  4РеО ферум (II) оксид
Залізо може окислитися за рахунок кисню, що міститься в С 02 та парах 

води Н 2О :
Ре + С02 ^  Ре0 + С0;
Ре + Н20  ^  Ре0 + Н2Т
Початок цього процесу є момент, коли тільки з'являються перші краплі 

металу електроду, а завершується він повним охолодженням шва металу. 
Пари матеріалів електрода і зварювальної ванни, що утворюються у 
високотемпературній зоні, надходять у повітря навколишнього середовища, 
яке має нижчу температуру, де, конденсуючись у тверді частинки, 
утворюють у повітрі зважені дрібнодисперсні частинки (пил). Ручне дугове 
зварювання супроводжується виділенням дрібнодисперсного пилу.

Вчитель біології: Без чого неможливо уявити електродугове
зварювання?

Слайд №6. Електроди
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Вчитель технології: Що таке електрод? Яке його призначення?
Учень: Зварювальний електрод призначений для використання в 

дуговому зварюванні металів. Зварювальний електрод -  це металічний або 
неметалічний електропровідний стрижень довжиною 250-450 мм, зі 
спеціальним покриттям або без нього, через який до зварювальних виробів 
підводиться електричний струм. Сучасна промисловість виробляє близько 
200 марок електродів, і більшість з них -  це плавлячі зварювальні електроди, 
призначені для ручного дугового зварювання. Якісними вважаються ті 
електроди, які мають правильну форму, рівну поверхню, не залишають сліду 
на папері і при ударі виділяють металічний звук.

Вчитель біології: Хімічний склад забруднень, що виділяються при 
зварюванні, залежить від складу зварювальних електродів. Давайте з'ясуємо, 
чим покриті електроди?

Учень: Розрізняють електроди з кислим, рутиловим, фтористо- 
кальцієвим та органічним електродним покриттям:

кислі електродні покриття містять оксиди заліза та марганцю, 
кремнезем, велику кількість феромарганцю, для створення газового захисту 
зони зварювання в покриття вводять органічні речовини (целюлозу, деревне 
борошно, крохмаль);

рутилові електродні покриття набувають значного застосування. До їх 
складу введені кремнезем, феромарганець, кальцій карбонат та магній 
карбонат;

фтористо-кальцієві електродні покриття складаються з кальцію та 
магнію карбонатів, плавикового шпату та феросплавів;

органічні електродні покриття складаються з органічних матеріалів, з 
оксицелюлози, до якої додані шлакоутворюючі матеріали, титан (IV) оксид,
силікати, феромарганець.

Слайд № 7. Маніпулювання електродом (обговорення з учнями)
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Основні траєкторії руху кінця електроду при 
ручній дуговій зварці

Слайд №8. Основні траєкторії руху кінця електроду

Слайд №9. Закінчення зварювання (обговорення з учнями)
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Вчитель технології: Ми вже раніше згадували, що російський вчений
Н.Г. Слав’янов розробив спосіб дугового зварювання під флюсом. У 1939 р. 
український вчений Б. Патон розробив технологію автоматичного 
зварювання під флюсом.

Пригадайте, як відбувається процес зварювання під флюсом?
Схема горіння зварної 

дуги під флю сом

1.Електродний дріт 4. Рідкий метал 7.3варний шов
2.Порожнина Б.Флюс в.Основний метал
3.Рілкий шлак б.Шлакова кіока Ч.Луга

Слайд №11. Схема горіння зварної дуги під флюсом

Учень: При цьому процесі зварювальна дуга закрита шаром флюсу, 
внаслідок чого усувається шкідливий вплив випромінювання дуги, відсутні 
іскри та бризки розплавленого металу, рівень шуму дуги незначний. Але 
найголовнішою перевагою є те, що рівень шкідливих викидів у декілька разів 
нижчий, ніж під час зварювання покритими електродами і в захисних газах. 
Шар флюсу виконує роль фільтра, при проходженні через який основний 
потік шкідливих викидів осаджується, і лише незначна частина розсіюється в 
навколишньому середовищі. Обсяг шкідливих викидів визначається 
потужністю зварювальної дуги. Хімічний склад шкідливих викидів 
визначається складом флюсу та електродного дроту. Обов'язковими 
компонентами шкідливих викидів, що утворюється під час зварювання під 
флюсом, є сполуки марганцю (9...12%), кремнію (3...9%), заліза (ЗО...70%), а 
також розчинні й нерозчинні фториди.

Вчитель біології: Які має наслідки для навколишнього середовища 
зварювання під флюсом?

Учень: Процес зварювання під флюсом характеризується відносно 
невеликим пиловиділенням. Але значна кількість пилу виділяється під час 
насипу флюсу та при збиранні залишків флюсу після зварювання. Основні 
хімічні реакції при зварюванні під флюсом відбуваються тільки під шаром 
розплавленого флюсу у зварювальній ванні.
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Слайд №12.
Газове зварювання 
(обговорення з учнями)

Слайд №13.
Переваги та недоліки 
газового зварювання

Слайд №14.
Правий напрямок зварювання 
(обговорення з учнями)

РУХ ПАЛЬНИКА

і \ л л л _
РУХ ДРОТУ

Слайд №15.
Лівий напрямок зварювання 
(обговорення з учнями)
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Вчитель біології: Виділенням шкідливих речовин супроводжується й 
газове зварювання. При розрізанні металу товщиною 0,5-2 мм виділяється 
така ж кількість пилу, що й при зварюванні електродами.

Вчитель технології: Якість наплавленого металу і міцність зварки 
залежить від складу полум'я, тому газозварник повинен слідкувати за його 
характером. Процес горіння ацетилену в кисні можливо розділити на 2 стадії: 
перша стадія горіння ацетилену йде за рахунок кисню, який подається в 
зварювальний пальник. Друга стадія горіння проходить за рахунок кисню 
повітря. Суміш ацетилену з повітрям дуже вибухонебезпечна, а ще більше -  в 
суміші з киснем. Це може призвести до вибуху або пожежі.

Залежно від співвідношення ацетилену і кисню може бути три 
основних види зварювального полум'я.

Слайд №16. Зварювальне полум'я (обговорення з учнями)

Нормальне (в газозварювальний пальник надходить 1 об'єм ацетилену і 
3 об'єми кисню). Нормальне полум'я має яскраво виражені всі три зони. Ядро 
має чітко окреслену форму, плавно заокруглену на кінці, з яскраво- 
блискучою оболонкою. Оболонка складається з розжарених частинок 
карбону, які згорають у зовнішньому шарі оболонки.

Якщо у газовий пальник подається надлишок кисню, полум'я має 
конусовидну форму, зменшується по довжині, має менш різкі контури, колір 
полум'я стає блідим, синьо-фіолетового забарвлення. Це полум'я називають 
окислювальним. Полум'я горить з шумом, температура цього полум'я вище 
нормальної, але зварювати таким полум'ям неможливо, тому що в полум'ї є 
надлишок кисню, що призводить до окислення шва металу, шов стає 
пористим і хрустким, окислювальне полум'я може використовуватись для 
зварки латуні і пайки твердими припоями.
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Якщо в пальник надходить надлишок ацетилену, ядро втрачає свою 
чіткість, на кінці його з'являється зелений контур. Полум'я починає коптити; 
карбон, який накопичується у полум'ї, легко поглинається розплавленим 
металом, і це знижує якість шва металу. Це полум'я називають 
навуглецювальним, його використовують для зварки чавуну.

Вчитель біології: Отже, при проведенні зварювальних робіт в 
атмосферу потрапляють токсичні гази, пил, які містять манган оксид, силіцій 
оксид, хром (III) оксид, фтор оксид, а також гази: озон, чадний газ, 
вуглекислий газ, нітроген (I) оксид, сірчистий газ та шкідливо впливають на 
організм людини.

Слайд №17. Токсична дія шкідливих речовин (  обговорення слайду)

За токсичною дією шкідливі речовини поділяють на:
кров'яні отрути, які взаємодіють з гемоглобіном крові і гальмують 

його здатність до приєднання кисню (карбон оксид);
нервові отрути, які призводять до збудженості, виснаження нервової 

системи, руйнування нервових тканин;
подразнюючі отрути, що уражають верхні дихальні шляхи й легені 

(нітроген (І) оксид, озон, амоніак, сірчистий газ);
печінкові отрути, дія яких супроводжується зміною та запаленням 

тканин печінки (цинк у вигляді зварювального аерозолю);
алергени, що змінюють реактивну спроможність організму (нікель у 

вигляді зварювального та інші речовини);
канцерогени, що спричиняють утворення злоякісних пухлин 

(шестивалентний хром у вигляді зварювальних аерозолів).
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Вчитель біології: Чим ще небезпечне зварювання для здоров'я?
Учень: Усі різновиди зварювання металів відкритою дугою, за 

винятком зварювання під флюсом, є джерелом видимого випромінювання, 
ультрафіолетових променів, іскор та бризок розплавленого металу і шлаку. 
Більшість цих процесів супроводжується інфрачервоним випромінюванням 
зварювальної дуги і нагрітого основного металу.

Його впливу підлягають не тільки безпосередньо зварники, але й 
робітники інших спеціальностей, що знаходяться поблизу.

Вчитель біології: Пил -  основний шкідливий фактор на багатьох 
підприємствах, зумовлений особливостями та недосконалістю зварювального 
процесу. Зварювальний пил на 99% складається з часток розміром 0,001 мкм 
до 1 мкм. Частинки аерозолів, більші 10 мкм, повністю осідають у порожнині 
носа, а при диханні через рот не проникають далі верхніх бронхів. У носі та в 
бронхах при диханні також затримується більшість частинок, розміром понад 
5 мкм, та незначна кількість частинок, дрібніших 5 мкм, і тільки дуже 
невелика їх частка потрапляє в альвеоли легень. Максимальну проникаючу 
здатність мають частинки діаметром 0,8... 1,6 мкм, які осідають у тонких 
бронхіолах та альвеолах легень. Зі зменшенням розмірів частинок відсоток їх 
осадження в альвеолах знижується. Так, близько 80% частинок, діаметром 
0,2...0,3 мкм, видихаються з легенів назад в повітря. Частинки аерозолю, 
менші 0,2 мкм, також осідають у бронхах та легенях, причому їх осідання 
збільшується при зменшенні розмірів частинок унаслідок броунівського 
руху. Для організму людини найбільш небезпечним є пил (аерозоль), що 
складається з частин розміром 0,015 мкм, адже він погано затримується 
слизовими оболонками верхніх дихальних шляхів і потрапляє далеко в 
легеневу тканину.

Вчитель біології: Вам було завдання дослідити, які гази утворюються 
під час зварювання? Ви ж відчували їхній запах?

Учень: Разом з пилом у виробничому середовищі розповсюджуються і 
шкідливі гази, які за певних умов можуть призвести до раптового отруєння 
людей. Як правило, вони не визначаються візуально і в багатьох випадках не 
мають запаху, тому є небезпечними. Процес зварювання на машинобудівних 
підприємствах пов'язаний з використанням таких газів, як озон, чадний газ, 
вуглекислий газ, нітроген (I) оксид, сірчистий газ.

Вчитель біології: Давайте дослідимо разом токсичність цих газів та їх 
отруйну дію на здоров'я.

Учень: діоксид карбону (СО2 )  або вуглекислий газ -  наркотик, що 
подразнює слизові оболонки, викликає шум у вухах, запаморочення. Не 
горить і не підтримує горіння. СО2 у півтора рази важчий за повітря, тому
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може накопичуватись у нижніх шарах приміщення і внаслідок цього 
знижувати вміст необхідного для дихання кисню в зоні дихання, що 
призводить до отруєння людини. У середовищі чистого СО2 настає миттєва 
смерть внаслідок паралічу дихального центру, а його концентрація вище 60% 
-  дуже небезпечна. Симптоми отруєння: млявість, нудота.

Учень: карбон (II) оксид або чадний газ. Велику небезпеку для 
людини становить чадний газ. Це -  типовий представник промислових, 
транспортних та побутових забруднень повітря. Під час зварювальних 
процесів він утворюється в результаті неповного окиснення карбону. Він має 
специфічний запах. Отруйна дія його ґрунтується на здатності створювати 
стійку комплексну сполуку з гемоглобіном крові -  карбоксигемоглобін , що 
перевищує більше ніж у 200 разів здатність гемоглобіну приєднувати кисень. 
Наявність чадного газу призводить до кисневого голодування організму, що 
при значних концентраціях СО в повітрі впродовж тривалого часу може 
спричинити серйозні захворювання або призвести до смертельних наслідків.

Учень: нітроген (I) оксид може викликати гостре отруєння. 
Симптоми: спочатку невелике подразнення слизових оболонок очей, носа, 
незначний кашель, головний біль, які швидко стихають, можуть пройти 
непоміченими. Через деякий час на фоні начебто нормального стану раптово 
розгортається токсичний набряк легень. При хронічних отруєннях 
відзначаються біль у грудях, кашель, біль у ділянці серця, головні болі.

Учень: озон чинить на організм переважно подразнюючу дію. При 
гострому отруєнні відзначається сухість у роті, подразливість слизових очей і

-5
носа, біль в грудях, кашель. Більш висока концентрація (біля 20 мг/м ) може 
викликати запаморочення, почуття сильної втоми, серцево-судинні 
порушення. Ті, хто працюють в умовах дії озону, скаржаться на головні болі, 
підвищену дратливість, плаксивість, погіршення пам'яті, поганий сон; 
відзначаються вегетативні порушення (схильність до гіпотонії, приглушення 
тонів серця); явища подразнення верхніх дихальних шляхів, хронічний 
бронхіт.

Учень: гідроген фторид чинить подразнюючу дію внаслідок
утворення в організмі токсичного фтор-йона; вражає опорно-руховий апарат, 
порушує процеси мінерального обміну. Гостре отруєння фтористим воднем 
характеризується різким подразненням очей та верхніх дихальних шляхів, 
виразковим кон'юнктивом, опуханням носа, виразкою слизових очей, що 
важко загоюється, носа, ротової порожнини, носовими кровотечами, кашлем, 
бронхітом, токсичним набряком легень та іншими симптомами. При 
хронічному отруєнні виникають ранні ознаки порушення чутливості зубів та
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ясен, пекучі болі та опухання носа; в окремих випадках — хронічна 
пневмонія, бронхіальна астма тощо.

Вчитель біології: Про що ви повинні завжди пам'ятати, щоб зберегти 
своє здоров'я на робочому місці та не зашкодити довкіллю?

Учні: На робочому місці необхідно створювати такі умови, щоб 
захистити працівника від шкідливих викидів.

Слайд №18. Захисний одяг (  обговорення з учнями)
Учень: Вміст пилу у зоні дихання (під шоломом, щитком або маскою) 

залежить від положення корпусу й голови зварника. Запиленість повітря під 
щитком зростає, якщо зварник працює, нахилившись над дугою. При 
зварюванні в положенні сидячи або стоячи, вміст пилу в зоні дихання буде 
незначний. Для захисту органів дихання зварника від впливу аерозолю при 
зварюванні оцинкованих деталей рекомендується одягати распіратор.

Вчитель біології: Охорона довкілля є невід'ємною частиною розвитку 
виробництва. Усі сучасні підприємства використовують засоби та методи 
збереження довкілля і створення належних умов праці для працівників, тому 
постійно створюються сучасні матеріали, обладнання для зменшення 
шкідливих викидів. Також цьому сприяє вентиляція.

Вентиляцій
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Слайд №19. Вентиляція (обговорення з учнями)
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Вчитель технології: Що таке вентиляція?
Учень: Вентиляція -  процес повітрообміну у виробничих

приміщеннях, який забезпечує нормовані значення параметрів мікроклімату 
та чистоту повітря.

Вчитель технології: Які види вентиляції ви вже вивчили та які 
загальні вимоги до систем вентиляції?

Природна вентиляція.
Учень: При природній вентиляції повітрообмін здійснюється під дією 

природних сил -  різниці густини теплого повітря всередині приміщення, 
більш холодного зовнішнього та сили вітру.

Механічна вентиляція.
Учень: Механічна вентиляція -  комплекс вентиляторів і повітроводів, 

що забезпечує постійний повітрообмін у приміщенні незалежно від 
зовнішніх метеорологічних умов. При механічній вентиляції організований 
рух повітря виникає за рахунок різниці тисків (напорів), що створюється 
вентиляторами. Припливна система вентиляції забирає зовнішнє повітря 
вентилятором через фільтр для очищення від пилу, а також через калорифер 
для підігріву повітря чи кондиціонер, яке потім подається до приміщення, де 
створюється надлишковий тиск. Забруднене повітря виходить назовні через 
двері, вікна, ліхтарі та щілини або інші приміщення неочищеним.

Загальнообмінна вентиляція
Учень: Загальнообмінна вентиляція призначена для заміни

забрудненого повітря на чисте в усьому об'ємі приміщення. Вона 
застосовується, коли шкідливі виділення надходять безпосередньо у повітря 
приміщення, а робочі місця розташовуються по усьому приміщенню. Види 
загальнообмінної вентиляції: природна, механічна і змішана.

Місцева вентиляція.
Учень: При значних об'ємах виробничих приміщень, невеликій 

кількості працюючих та наявності постійних робочих місць технічно 
обґрунтовано та економічно доцільно створювати необхідну чистоту повітря 
безпосередньо на робочих місцях.

Вчитель біології: Науково-технічний прогрес збільшив можливості 
людини щодо задоволення її матеріальних та культурних потреб. Проте він 
призвів і до значного посилення техногенного впливу на довкілля. А довкілля 
зараз змінюється так швидко, що організм людини не встигає адаптуватися 
до цих змін.
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Іш ш м а кара кодами

Слайд № 20. Екологічна карта України (обговорення з учнями)

Вчитель біології: Погляньте на екологічну карту України і визначіть, 
які регіони України є найбільш забрудненими?

Визначте за картою екологічну ситуацію у тій місцевості, де ви 
живете.

Перегляд презентацій учнів про екологічні проблеми України та їх 
обговорення.

Учень: За кількістю технічного бруду на душу населення Україна 
посідає одне з перших місць у Європі. За оцінкою Міжнародного інституту 
менеджменту навколишнього середовища (Швейцарія), щорічні втрати 
України від погіршання її екологічної ситуації є одними з найбільших у світі. 
Виникла проблема забруднення навколишнього середовища, що негативно 
позначилася не тільки на родючості грунтів, продуктивності рослинного і 
тваринного світу, створила істотну загрозу для здоров'я людей. Середня 
тривалість життя людей в Україні на 5-6 років менша, ніж у сусідніх 
східноєвропейських країнах. За останні 10 років в Україні майже на третину 
збільшилася захворюваність серед дорослого населення: онкологічні,
шлункові, серцево-судинні, алергічні захворювання, що безпосередньо 
пов'язані з впливом на організм шкідливих викидів.

Вчитель біології: Реакція організму на забруднення повітря є 
індивідуальною, проте залежить від віку, статі та загального стану людини. 
Відомо, що люди похилого віку, діти, а також хворі на бронхіт та астму 
найбільше страждають від забрудненого повітря. Отже, збереження здоров'я 
людини сьогодні є глобальною проблемою. Організм людини нормально і 
повноцінно функціонує лише в гармонії з навколишнім середовищем.
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Екологічний флешмоб
(на середину класу виходять учні, тихо звучить тривожна мелодія). 
Учасник 1
Людино! Ти подивись, що в світі діється,
Але за цим усім твоя діяльність криється! (плакат №1)
Учасник 2
Річки розведені стічними водами (плакат №2)
Учасник 3
Усі грунти насичені відходами (плакат №3)
Учасник 4
Яскрава квітка пахне гербіцидами, (плакат №4)
А від комах несе інсектицидами.
Дерева від отрути похилилися,
Берізки чорними зробилися.
Учасник 1
Оболонки Землі отруту вбирають,
Кислотні дощі землю поливають.
Смерть планетою «ходить»,
Свою «чорну справу» робить.
Учасник 2
Україно моя, запорошена газами квітко,
Твої хати й сади все пливуть і пливуть у диму,
Україно, рожева, тендітна лелітко,
Твої болі й страждання я, рідна, на себе візьму.
Каламутний Дніпро вже аж стогне від горя і гніву,
Засихають сади і гаї, переліски-ліси.
Від кислотних дощів в' януть трави тривожно і німо,
Шумних птахів зникають на наших полях голоси.
Україно моя, пожовтіла журлива вербице,
Неповторно-живі замилились джерела твої.
Вже не можна будь-де просто неба водиці напиться,
І струмки -  не струмки, а брудні ручаї.
Учасник 3
Як тихо над краєм, а серце стривожено б’ється.
Земля промовляє, як їй нелегко живеться.
Від горя і болю сміятись давно перестала,
Бо в’їлися бомби, снаряди впилися, як жала.
Виходить в дорогу в чудовім весільнім цвітінні,
Збива босі ноги посипаним ядом каміння.
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Учасник 4
Чудове повітря отруйним насичене газом
І дихати грудям все важче і важче щоразу.
Сплюндрована врода водою гнилою й сміттям,
Ледь видно природу під порваним сірим лахміттям.
В покраянім тілі пластами лежать хімікати.
Рубці затверділи, а їй же ще жить і кохати.
Що буде -  не знає, в тривозі заламує руки.
Напевне, загине, як зміни на краще не буде.
Якщо не отямляться нині на планеті цій люди.
Вчитель біології: Біосфера сьогодні вже не спроможна

самоочищатися, саморегулюватися й самовідновлюватися -  вона все 
активніше починає деградувати. Людству загрожує загибель у найближчі 
десятиліття, якщо ми всі разом не змінимо свого ставлення до природи, не 
задумаємося про стиль свого існування, не зупинимося та не переоцінимо 
життєві цінності. Людству вкрай потрібна нова філософія життя, висока 
екологічна культура й свідомість. У коловороті життєвих суперечностей, 
політичних перепетій, економічних негараздів і соціальної незахищеності 
лише природа нагадує й повертає нас до вічного, неповторного, прекрасного. 
Природа -  це дивний, складний, загадковий, красивий, багатогранний світ: 
шелест лісів, буяння трав, щебетання птахів, блакить неба, оксамит повітря і 
неповторний плескіт хвилі. Вони нагадують, що все це потребує не лише 
захоплення, любові, але й постійної турботи кожного з нас. Отож, не будьмо 
байдужими!
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Перспективи розвитку навчального закладу при взаємодії 
з соціальними та міжнародними партнерами

Оксана Пержинська,
заступник директора 

державного професійно-технічного 
навчального закладу 

«Броварський професійний ліцей»

Сучасний ринок праці та активний розвиток суспільно орієнтованої 
освіти в нашій країні, зокрема професійно-технічної, висуває все більші 
вимоги щодо конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників.

Аналізуючи роботу ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» за 
останні два роки, можна сказати, що для навчального закладу це був період 
змін та інновацій. І вони стосувалися не лише підходу у виборі пріоритетних 
напрямків навчально-виховного процесу, а й модернізації навчальної та 
матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень; 
ліцензування нових професій та відкриття нових перспектив вдосконалення 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

А перспективи ми вбачаємо не лише у співпраці з роботодавцями, а й у 
розширенні соціального партнерства та міжнародного співробітництва з 
провідними корпораціями та компаніями шляхом створення навчально- 
практичних центрів. Це дає підстави навчальному закладу професійної освіти 
не лише розширити простір соціального партнерства, а й забезпечити 
розвиток різноманітних форм взаємодії його суб’єктів.

У 2014-2015 навчальному році проведено велику підготовчу роботу 
щодо відкриття на базі ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» трьох 
міжнародних навчально-практичних центрів. Це регіональний навчально- 
практичний центр інноваційних будівельних технологій «Зішаї», 
швейцарська компанія санітарно-технічних технологій Європи «ОеЬегії:» та 
відома польська лакофарбова компанія «Зпіегка».

Головною метою діяльності компанії «Зішаї» є реалізація завдань щодо 
вдосконалення практичної підготовки учнів та впровадження в навчальний 
процес сучасних виробничих технологій із застосуванням будівельних 
матеріалів та обладнання французько-бельгійської компанії «Зіпіаї:», яка на 
будівельному ринку України займає передові позиції. З цією метою у 
навчальному закладі за сприяння компанії «Зіпіаї:» ведуться роботи з 
облаштування майстерні для оволодіння практичними навиками за 
професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».
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Співпраця з компанією «Зіпіаї» розпочалася у 2014 році, коли 
представників цієї компанії запросили для проведення майстер-класів із 
структурної штукатурки з використанням будівельних сумішей та 
тренінгових практичних занять з майстрами виробничого навчання за 
професією «Монтажник гіпсокартонник конструкцій» з використання 
матеріалів фірми «Ріаїо». Всі майстри виробничого навчання, які брали 
участь у навчанні та стажуванні під керівництвом провідних спеціалістів

фірми, отримали сертифікати міжнародного 
зразка за напрямком підготовки «Сухе 
будівництво». Результатом спільної роботи та 
практичного навчання педагогів та спеціалістів 
фірми «Зіпіаї» стало оновлення методичного 
кабінету ліцею до початку навчального року. 

Міжнародні партнери допомагали не лише будівельними матеріалами, а й 
практичними порадами.

Дуже приємно, що представники фірми «Зіпіаї» є частими гостями на 
загальноліцейних заходах та під час проведення профорієнтаційної роботи.

У 2014-2015 навальному році Броварський 
професійний ліцей разом із п ’ятьма професійно- 
технічними навчальними закладами України брав 
участь у німецько-українському проекті 
«Професійна освіта у будівельній галузі 
України». Цей проект організовано за 
дорученням Федерального Міністерства 
закордонних справ Німеччини за підтримки 
делегації Німецької економіки в Україні та у 
співпраці з організацією «ОІоЬаІ Р т |е с ї Рагїпегз»
(Глобал Проджект Партнерс). Метою цього проекту стало курсове навчання 
та стажування українських викладачів та майстрів виробничого навчання за 
рахунок німецької сторони на базі професійних центрів Німеччини за 
напрямком «Сухе будівництво та гіпсокартонні системи та конструкції».

У рамках цього проекту чотири педагогічні працівники ліцею мали 
можливість за фінансової підтримки німецької сторони здійснити навчальну 
поїздку. Так, у 2014 році на базі навчального центру професійної підготовки 
м. Франкфурт на Одері в рамках проекту Глобал Проджект Партнерс за 
програмою «Професійна освіта у будівельній галузі» майстер виробничого 
навчання Галина Олександрівна Бобоко та викладач спецдисциплін Ніна 
Андріївна Паламарчук проходили тритижневе стажування в Німеччині. 
Директор ліцею Микола Миколайович Ладан під час навчальної поїздки в
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Німеччину вивчав дуальну систему освіти та систему професійного 
навчання. Восени 2015 року в Компетентцентрі з екологічного будівництва в 
місті Котбус у рамках 
проекту проходили курси 
для українських педагогів, 
учасником яких була Оксана 
Дмитрівна Пержинська.

Педагоги, які пройшли 
стажування у Німеччині, 
отримали міжнародні
сертифікати. Це дало їм 
можливість у рамках проекту, під час літніх канікул, здійснювати професійне 
навчання дітей, які переселені з тимчасово окупованих територій, дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування. Слухачі курсу, які 
проходили навчання з 22 червня по 10 липня та з 12 жовтня по 30 жовтня в 
рамках проекту «Професійна освіта в будівельній галузі України» на базі 
ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей», мали можливість оволодіти 
знаннями та вміннями щодо виготовлення простих гіпсокартонних 
конструкцій. Це -  виготовлення дверного отвору, конструкцій колони, 
виготовлення стінної стійки з проходом та сегментним арочним перекриттям. 
Слухачі курсу були забезпечені спецодягом, інструментом, усім необхідним

матеріалом. Мету цього проекту 
організатори вбачали в наданні 
практичних навичок тим дітям, 
які потрапили у складні життєві 
обставини. А ще після 
закінчення війни на Сході 
України учні-переселенці
зможуть самостійно або за 
допомогою дорослих

облаштувати пошкоджене житло, використовуючи набуті навики та вміння. 
Учні-сироти при адаптації до самостійного життя матимуть можливість 
використати в майбутньому отримані під час проекту навички та знання з 
організації будівельно-ремонтних робіт власного житла.

Дуже приємним фактом став приїзд директора центру професійної 
підготовки Берлін-Бранденбург пана Матіаса Кайзера, який з 7 вересня по 
11 вересня 2015 року проводив навчання для майстрів виробничого навчання 
Броварського професійного ліцею та Сумського міжрегіонального вищого
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професійного училища. 8 грудня 2015 року в місті Києві відбулася 
підсумкова конференція, в якій взяли участь всі учасники проекту:

-  представники Міністерства освіти і науки України;
-  представники делегації Німецької економіки в Україні; 

менеджери організації «ОІоЬаІ Р т |е с ї Рагїпегз»; 
директори центрів професійної підготовки в Німеччині, на базі 
яких здійснювалося стажування українських педагогів; 
представники навчальних закладів, які брали участь у проекті.

На сучасному етапі розвитку будівельної галузі на ринку праці 
катастрофічно не вистачає висококваліфікованих робітників за професією 
«Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування». Можливо, це 
обумовлено в недалекому минулому непристижністю цієї професії серед 
випускників загальноосвітніх шкіл. Але 
на сучасному етапі розвитку 
сантехнічного обладнання та
устаткування провідних фірм-виробників 
Європи сантехнічні інсталяції та
інструмент, який при цьому 
використовується, викликає
зацікавленість учнів. Реклама своєї 
продукції ведучих компаній, таких як 
«ОеЬегії», та сучасні технології монтажу систем вентиляції, систем опалення, 
систем водопостачання, систем каналізації спонукає учнів до опанування 
цією професією. З грудня 2014 року стартував міжнародний проект 
«Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти 
в Україні», який покликаний підвищити рівень професійної підготовки 
майбутніх монтажників сантехсистем. Цей проект фінансується 
Швейцарською Конфедерацією та «ОеЬегії» за підтримки Міністерства 
освіти і науки України та виконується ресурсним центром ГУРТ.

З 01 вересня 2015 року в рамках проекту «Державно-приватне 
партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні» в ліцеї 
розпочато модернізацію навчальної майстерні монтажників санітарно- 
технічних систем. Цьому передувала велика підготовча робота: розроблення 
схем та підрахунок необхідних матеріалів для проведення ремонтних робіт, 
виготовлення модулів кожної теми, включаючи все необхідне санітарно-

~ 1 0 2  ~



технічне обладнання, навчальні стенди та дидактичні матеріали. Педагогічні 
працівники ліцею були у складі групи, яка розробляла нові державні 
стандарти за професією «Монтажник сантехсистем», що пройшли апробацію 
влітку 2015 року. Як безповоротну фінансову допомогу Швейцарська 
компанія «ОеЬегії» надала матеріали для розбудови майстерні та 
облаштування навчальних модулів та сучасного сантехнічного обладнання, 
яке буде використовуватися учнями під час професійно-практичної 
підготовки в якості діючих макетів та інсталяцій.

Міжнародне партнерство та співробітництво -  це система соціальної 
взаємодії навчального закладу і потенційних роботодавців. Застосування 
міжнародного досвіду щодо впровадження сучасних освітніх тенденцій, 
виробничих та педагогічних технологій в організацію та проведення

професійного навчання свідчать про 
зародження процесу взаємодії сфери 
освіти та сфери праці. Цей процес 
швидко розвивається та
вдосконалюється, тому що директор 
та педагогічний колектив ліцею 
розуміють, що мають працювати на 
випередження і швидку адаптацію 
випускників до виробничої сфери, а 

система міжнародного партнерства сприяє позитивним зрушенням у роботі 
навчального закладу і дає можливість здійснювати підготовку
висококваліфікованого, конкурентоспроможного на ринку праці робітника.

На сьогоднішній день підписано договір про співпрацю та створення 
навчально-практичного центру на базі
Броварського ліцею з підготовки 
кваліфікованих робітників за професією 
«Маляр» з відомою польською компанією 
«Зпіегка». Безумовно, для навчального 
закладу розширення та зміцнення зв’язків із соціальними партнерами та 
міжнародними компаніями відкриває додаткові можливості: це -  зміцнення і 
модернізація матеріально-технічної бази, впровадження в навчально-
виробничий процес передових виробничих технологій, здійснення курсової 
підготовки, стажування майстрів виробничого навчання і викладачів.

Ні для кого не секрет, що для того щоб впровадити в навчальний 
процес передові виробничі технології, необхідно, щоб сам майстер 
виробничого навчання, викладач предметів професійно-теоретичної
підготовки опанував ними, бо коли мова йде про постійний пошук
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підвищення якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, 
особливо важливого значення набуває роль майстра виробничого навчання, 
педагога. Вона полягає в системі мотивів, знань, умінь і особистісних 
якостей, що повинні забезпечити ефективність застосування останнім 
сучасних виробничих технологій та педагогічних методів навчання учнів.

Що може забезпечити реалізацію планів та проектів? На нашу думку, 
це -  соціальне та міжнародне партнерство, стратегічне планування та 
інвестиції за рахунок партнерів, роботодавців і власної позабюджетної 
діяльності. А найголовніше -  це те, що міжнародна співпраця дає можливість 
задовольняти потреби учнів в інтелектуальному, культурному й моральному 
розвитку, в отриманні професійної освіти та кваліфікації в обраній сфері 
професійної діяльності, в можливості реалізувати власні життєві наміри. 
Саме цим визначається ціннісна значущість міжнародного співробітництва та 
соціального партнерства у професійній освіті.

І на завершення хотілося б наголосити, що лише завдяки 
цілеспрямованій роботі всього колективу працівників розширюється коло 
соціальних партнерів та ведеться тісна співпраця в напрямку професійної 
діяльності. Враховуючи те що з усіх освітніх галузей максимально 
інтегрованою у виробництво є професійно-технічна освіта, без тісної, 
всебічної взаємодії з соціальними партнерами та співпраці з міжнародними 
компаніями та фірмами досягти результату в підготовці кваліфікованих 
робітників, які б відповідали вимогам ринку праці, на сьогоднішній день 
дуже важко. Існуючі технології підготовки, матеріально-технічна база, 
кадровий потенціал не повною мірою задовольняють вимоги роботодавця, 
оскільки в результаті прослідковується не дуже високий рівень професійної 
компетенції випускників. А це, в свою чергу, гальмує процес адаптації 
випускника професійно-технічного навчального закладу до першого 
робочого місця та до умов конкретного виробництва. Темпи технологічного 
переоснащення сучасних виробництв такі, що значна кількість знань втрачає 
актуальність протягом 3-5 років. Це ще раз підкреслює необхідність йти в 
ногу з часом і працювати на випередження та здобуття нових 
фундаментальних знань, створення навчально-практичних центрів галузевого 
спрямування і впровадженням інноваційних виробничих технологій, що 
дасть можливість підвищити рівень виконання головного завдання 
профтехосвіти: не просто відтворювати та забезпечувати сьогоднішній ринок 
праці висококваліфікованими робітниками, а й перейти до випереджуючої 
освіти, активного проведення маркетингової діяльності щодо нових 
професій, підвищення якості підготовки робітничих кадрів до європейського 
рівня кваліфікацій.
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Методична розробка професійно спрямованого уроку хімії для учнів 
за професією «Кравець» -  «Колір в одязі» 

Світлана Чала,
викладач хімії державного 

професійно-технічного навчального закладу
«Богуславське вище 

професійне училище сфери послуг»

План уроку 
Тема уроку: Колір в одязі.
Мета уроку:
• ознайомлення учнів з особливостями сприйняття кольорового

світу, з історією добування барвників, хімічними таємницями фарб;
• формування знань основних понять про колір;
• вироблення вмінь застосовувати теоретичні зання і практичні

навички в практичній діяльності;
• виховувати почуття прекрасного, гармонії;
• виховувати художній смак;
• розвивати творче і логічне мислення, вміння спілкуватись,

орієнтуватись у конкретній ситуації.
Плановий результат: практичне використання отриманих знань під 

час роботи за фахом.
Форма організації навчальної діяльності: індивідуальна; робота в 

малих групах.
Міжпредметні зв'язки:
• Фізика. Оптика
• Хімія. Хімічні таємниці кольору.
• Біологія. Будова ока.
• Історія. Колір в історії.
• Психологія. Психологічна функція кольору.
• Український народний одяг. Вишивка в одязі.
• Спецмалювання. Основні поняття про колір.
• Технологія виготовлення одягу. Одяг і підбір кольорів. 
Матеріально-технічне забезпечення:

1. Мультимедійний комплекс (екран, ноутбук).
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2. План уроку.
3. Конспект уроку.
4. Хроматичні і ахроматичні кольори (малюнок).
5. Основні кольори (малюнок).
6. Кольорове коло (малюнок).
7. Малюнки, які характерезують властивості кольорів.
8. Хроматичні та ахроматичні кольори (формат А4).
9. Роздатковий матеріал. Кольорові прямокутники.
10. Терміни і визначення. Кластер.
11. Матеріали до ігрового моменту.
12. «Шлях до досконалості». (Підбір кольору одягу в залежності від 

кольору волосся, шкіри, очей).
Інформаційні матеріали

• Психологічна функція кольору
• Символічна функція кольору
• Ваш колір, ваш характер
• Взаємний вплив кольорів
• «Склянка води»
• Колір в історії одягу
• «Поглянь долі в очі»
• Колір лікує
• Колір, мода, бізнес
• Крок до гармонії (підбір кольорів в залежності від типу обличчя)
• Колір і ваше здоров’я за гороскопом

Схема побудови уроку
I. Організаційна частина
Перевірка відвідування, готовності учнів до уроку.
II. Повідомлення теми та мети уроку 
Мотивація навчальної діяльності.
III. Актуалізація опорних знань
1. Чи всі люди однаково бачать колір?
2. Чи знаєте ви, як бачать кольоровий світ тварини?
3. Як ви вважаєте, скільки кольорів і відтінків може бачити людське

око?
IV. Вивчення нового матеріалу
V. Закріплення нових знань і умінь учнів
VI. Підведення підсумків уроку
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Зрячий не знає свого щастя!
Бачити світ, розмальований усіма кольорами райдуги, -  безцінний дар!

Колір одягу -  мова, якою ми спілкуємося зі світом.
У Старому Завіті говориться, що Бог -  це світло, 

а райдуга -  місток між Богом і людьми.

ХІД УРОКУ 
I. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми 

уроку.
Весь світ -  різнокольоровий! І ми часто навіть не можемо сказати, чому 

у нас гарний настрій, почуття бадьорості і радості, або навпаки, смутку і 
печалі. Ми радіємо світлому ранку, сходу сонця, вранішній зорі. Чому фарби 
природи так помітно діють на нас?!

Отже, тема сьогоднішнього уроку -  «Колір в одязі».
Наукою доведено, що людина отримує 

інформацію про зовнішній світ в основному 
через зорове сприйняття -  близько 90%! 
Уявіть собі, що третина об’єму нашого мозку 
відповідає за те, щоб «переварити» масу 
відтінків, які бачить око! В мозку є спеціальна 
ділянка, яка відповідає за розшифровку тільки 
кольорової інформації.

Відчуття ока, цього головного
інформатора мозку, вражаюча: якби
атмосфера була абсолютно чистою, ми б 
могли бачити горіння свічки на відстані 20 км.

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Виявляється, від вибору кольорового рішення можуть залежати 

відносини з близькими людьми, кар’єра і душевна гармонія.
Наші очі можуть розрізняти біля 250 кольорових тонів і 10 мільйонів 

змішаних відтінків. Трава, море, квіти, небо -  часто не вистачає слів, щоб 
описати їх!

Ще древні жреці знали про силу дії кольору на свідомість і здоров’я
людини. Народи стародавніх цивілізацій Єгипту, Індії, Китаю часто
використовували лікувальні властивості кольору. В кінці ХХ століття знання 
про колір поєднав популярний нині метод лікування -  кольорова терапія.

У давнину око не було таким «розумним». Древні китайці «не бачили» 
різницю між синім і зеленим, а на Русі, якщо вірити Далю, люди не
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відрізняли блакитний колір від сірого. Більшість тварин не розрізняють 
кольори. Нічні птахи сприймають весь світ сірим, для китів він синій. 
Сприйняття кольору змінюється в залежності від освітлення, а також від віку, 
настрою, стану, життєвого досвіду, очей і мозку спостерігача.

Колір в історії
Найдавнішим відомим фарбам 

20-40 тисяч років.
У таємничих скелястих 

печерах, куди було важко 
проникнути, археологи знаходили 
цілі «музеї» первісного живопису, 
розмальований гончарний посуд, 
кольорові прикраси.

Батьківщиною мистецтва 
фарбування є Китай. Ще за чотири 
тисячі років до нашої ери китайцям 
були відомі барвники рослинного і 
тваринного походження. Імператор 
носив жовтий одяг, рицарі першого, 
другого, третього розрядів, відповідно, -  синій, червоний, чорний.

За шедеврами стародавнього живопису криється важка праця її творців. 
Іноді художник ризикував життям. Наприклад, свинцеве білило дуже 
отруйне. Отруйна і жовта фарба аурі -  пігмент -  сполука миш’яку.

Гете написав велике «Вчення про колір» (1805-1810 рр..) «про дію 
кольорів на зір і розум». Художники-імпресіоністи Матис, Ренуар, Мане,

Моне експериментували з 
співвідношенням фарб,
створювали певну ілюзію 
сприйняття. «Я спробував 
зробити неможливе -  
намалювати саме світло», -  
говорив імпресіоніст Моне, 
коли писав Руданський собор. 
Пуантілісти Сьора і Синьяк і 
неоімпресіоністи «складали» 

свої твори з багатьох дрібних кольорових точок і мазків, які оптично 
змішувались вже в очах глядача, точніше, в його голові, ніби беручи участь у 
роботі художника. Прагнучи запозичити у природі її барви, людина протягом
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усієї своєї історії шукала відповіді на найпростіші запитання: чому блакитне 
небо? чому листя зелене? чому помідор червоний?

Повна відповідь на поставлені вище запитання охоплює величезний 
обсяг людських знань, насамперед з фізики, хімії та біології. Ця відповідь 
пояснює такі аспекти: що таке видиме людським оком світло; як взаємодіє 
світло з предметом (наприклад, помідором); як складається кольорове зорове 
відчуття у людини. Може бути об’єктивне (з погляду фізики) і суб’єктивне (з 
погляду біології) пояснення кольору. Спробуємо відповісти на ці запитання.

Щоб правильно оцінювати явища 
людського зору, треба мати уявлення про 
фізичні характеристики видимого світла. З 
погляду фізики найглибшим,
найобгрунтованішим є підхід до вивчення 
природи кольору з позицій квантової 
механіки. У квантовій теорії світло 
розглядається як порції (кванти) енергії, 
що називаються фотонами. Саме квантовий підхід до природи світла 
необхідний для розуміння причин вбирання світла речовинами.

У 1666 р. англійський учений Ісаак 
Ньютон довів, що біле світло -  це суміш 
кольорів, яку можна розкласти на 
складові, користуючись різницею у 
величині показників заломлення для 
променів різної довжини. Світловий 
промінь тим сильніше заломлюється, чим 
швидше відбуваються в ньому 
коливання, тобто чим коротша довжина 

його хвилі. У темній кімнаті вчений спостерігав проходження сонячного 
світла крізь невеликий отвір у віконниці. На шляху променя стояла призма. 
Пройшовши крізь цю призму, він утворював на стіні забарвлену смужку, яку 
Ньютон назвав спектром.

Спектр складається із семи 
основних кольорів: червоного,
оранжевого, жовтого, зеленого, 
блакитного, синього та фіолетового.
Кожному кольору відповідає цілком 
певна довжина електромагнітної хвилі, 
яка і є причиною сприйняття цього 
кольору оком.
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Поряд із фізичними характеристиками, які можна виміряти та виразити 
в об’єктивних, точних та однозначних фізичних одиницях, є чисто людські 
(суб’єктивні) пояснення кольору. Ці пояснення ґрунтуються на взаємодії 
світлового потоку з людським оком і пов’язані з відчуттям людини.

Око здатне розрізняти близько 10 тис. відтінків кольорів. Крім того, є
думка, що при достатньо великих варіаціях умов споглядання число різних
кольорів, які можуть бути сприйнятими, досягає 10 мільйонів. Око -  приймач 
видимої людиною інформації. Розглянемо його будову.

1 - склера; 2 - прямий
медіальний м'яз; 3 - задня камера ока; 4 - 
передня камера ока; 5 - зіниця; 6 - 
райдужна оболонка; 7 - війковий м'яз; 8 -

л  V Укришталик; 9 - прямий латеральний 
м'яз; 10 - зоровий нерв; 11 - кровоносні 
судини сітківки; 12 -  порожнина,
заповнена склистим тілом; 13 - сітківка; 
14 - судинна оболонка.

Наближено можна розглядати око як оптичну систему, що фокусує 
зображення на сітківку, яка діє як перетворювач світла у нервові імпульси. 
Ці імпульси в свою чергу поділяються на групи й аналізуються як усередині 
сітківки, так і всередині мозку, щоб врешті-решт дати початок зоровому 
відчуттю.

Частково сприйняття світла пов’язане з розпізнаванням різних 
кольорів. Розпізнавання даного кольору є складною функцією спектрального 
складу падаючого світла на сітківку ока. Так, забарвлений пучок світла 
людина завжди може охарактеризувати певним кольоровим відтінком (чи 
тоном). Даний забарвлений пучок може мати не 
чистий тон, а бути змішаним з білим кольором. Це 
вимірюється оком як насиченість кольору або 
чистота тону. Наприклад, рожевий колір -  це 
суміш червоного та білого кольорів, і про нього 
кажуть, що він менш насичений, ніж чистий 
червоний колір.
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Вченим відомо лише два кольорових рецептори сітківки -  колбочки та 
палички. За чорно-біле зорове відчуття відповідають палички, а кольорове 
зумовлене колбочками.

Колір -  одна із найважливіших властивостей, пов’язаних з будовою 
органічної сполуки. На різних етапах розвитку органічної хімії та хімії 
барвників зокрема було запропоновано різні теорії, які характеризують 
зв’язок між кольором і будовою органічних речовин. Вперше цей зв’язок 
встановив основоположник теорії хімічної будови О.М. Бутлеров (1864 -  
1866). Бутлеров, а пізніше Гребе та Ліберман пов’язували явище 
кольоровості з наявністю в молекулі ненасичених груп атомів. Відомий 
дослідник азосполук професор Київського університету П.П. Алексєєв 
у 1868 р. звернув увагу на ту обставину, що певні замінники в органічній 
молекулі -  нітрогрупа, азогрупа, карбоніл -  надають забарвлення 
відповідним сполукам і що це забарвлення підсилюється при введені окси- чи 
аміногрупи. У 1876 р. завдяки працям німецького хіміка О. Вітта було 
сформульовано основні поняття так званої хромофорної теорії кольоровості 
органічних сполук. Наявність кольору, за Віттом, зумовлена присутністю в 
молекулі речовин ненасичених атомних груп ( - N 0 , - N02, =С0, - К=К - , 
- СН=СН - ).

У 1888 р. хромофорну теорію було доповнено хіноїдною теорією 
кольоровості, яку розробили шотландський хімік Є. Армстронг та 
Р. Нієцький. За цією теорією всі забарвлені речовини повинні мати хіноїдну 
будову, тобто мати в своїй молекулі фрагмент, подібний за будовою до 
хінону.
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Споконвіку поряд з великою різноманітністю синтетичних органічних 
барвників людство користується мінеральними барвниками, які називаються 
пігментами. Основна кількість пігментів має неорганічну природу, але є і 
цілий ряд синтетичних органічних сполук, що мають усі характерні ознаки 
пігментів.

Що ж відрізняє барвники від пігментів?
Насамперед, це -  нерозчинність пігментів в олійних та водних 

зв’язуючих речовинах. Як правило, це тверді речовини, цілком певного 
кольору, з постійними та характерними фізичними властивостями. Пігменти 
-  це хімічні сполуки різних класів. Серед них ми знаходимо оксиди сульфіди, 
сульфати, карбонати, силікати, прості речовини та складні органічні сполуки. 
В основу існуючої класифікації пігментів покладено їх колір як 
найважливішу властивість.

Природні барвники
Які фарби використовували наші предки? Які рецепти виготовлення 

природних барвників існували колись?
Колись барвники виготовляли з багатьох компонентів живої природи -  

кори дерев, листя, коріння, плодів та квітів. Для заготівлі та збирання 
сировини були певні терміни (особливо при збиранні трав), бо треба було 
знати, коли збирати зілля, щоб воно дало найкращу фарбу -  і в який день, і 
навіть в яку годину та ще й фаза місяця враховувалася! Наприклад, 
материнку і мокринку (з них готували червону фарбу) збирали лише вдосвіта 
на день Луки (5 травня); траву треба було рвати в рукавицях, щоб на тканині 
не з ’явилися плями (стерильність як в аптеці!). Суворих правил 
дотримувались не лише при заготовці сировини, а й при заварюванні і 
дозуванні.

Наші предки вміли добувати з комори природи всі відтінки веселки.
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Майже з кожної рослини, яка росте в полі чи на городі, в саду чи в лісі, 
можна було отримати барвник! З дикої груші виготовляли не одну, а кілька 
фарб; з кори -  темно- брунатну, з листя -  жовту, з кисличок (це плоди дикої 
яблуні) отримували жовтий з ніжним відтінком колір. Жовту і ясно-жовту 
фарбу можна було виготовити з квітів ромашки, горицвіту, з гречаної полови. 
Для темно-синіх барвників використовували цвіт сну, для зеленої -  чорної 
ружі та рясту. Щоб отримати найбільш поширений серед селян брунатний 
колір, заготовляли кору верби, берези, листя та шкарлупу волоського горіха, 
вижатий сік хмелю, латаття, лушпиння цибулі, крушину (вовчі ягоди).

Запитання до учнів. Що ви знаєте про природні барвники?
1-й учень:
Природні барвники виготовляли не лише з рослин, а й з деяких видів 

комах.
В давньоруських літописах, зокрема у «Слові о полку Ігоревім», є 

такий термін -  «червлений стяг». Червлений -  то червоний, точніше 
«багряний» колір. Барвник отримували з комахи кошенілі, і цей промисел 
був у Київській Русі ще з Х століття. Наші предки, древляни, змушені були 
давати київським князям «по ложці червеню з осідла» (було запроваджено 
таку міру дефіцитної комахи кошенілі). Візантійські купці спеціально 
споряджали по «руську фарбу» каравани до самого Києва. Море, через яке 
пливли іноземці, називали в давнину Червним, тобто Червоним, тепер Чорне 
море. Ремісники тримали в глибокій таємниці рецепт виготовлення червоної
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фарби. Деякі вчені вважають, що назва місяця червень пішла від червецю -  
місяця, коли селяни заготовляли кошеніль.

Барвники отримували і з мінералів, глин. На Поліссі нитки фарбували в 
рідині, настояній на іржавому залізі, на окремих сортах глин. Один з таких 
сортів глин -  вохра чи рудка -  добувається і сьогодні на Полтавщині.

Декілька слів потрібно сказати і за писанкарство. Щоб виготовити 
справжню писанку, майстриня мала використати 5-7 різних барвників, кожен 
з яких мав свій тон, свою технологію приготування. І хоч з’явилися фарби у 
продажу, та справжні майстри і сьогодні користуються рослинними фарбами.

2- й учень. Про пурпур.
Найдавнішим барвником був пурпур.
Існував так званий «імператорський» пурпур, той самий, яким 

фарбували тоги цезарів. Щоб добути один грам пурпуру, доводилось 
переробляти десять тисяч молюсків. Цей пурпур називали також «тірським», 
бо саме біля фінікійського міста Тір добували в морі цей барвник.

Молюски виймали з черепашок, подрібнювали, посипали сіллю і 
залишали стояти на кілька днів, а потім прожарювали. Білки при цьому 
зсідались, барвні речовини переходили в розчин, яким можна було 
фарбувати. Тканини, пофарбовані пурпуром, набували жовтого кольору, який 
на повітрі поступово переходив у фіолетовий. Тканини ще довго нагадували 
про спосіб добування барвника, бо мали запах гнилої риби. Цінувався пурпур 
надзвичайно високо, мабуть, через складність добування. Римський плебей 
не насмілився б одягнутися в пурпурне вбрання. Це дозволялося лише 
найпочеснішим громадянам імперії. Як знак особливих почесностей 
пурпурну тогу носив видатний оратор Цицерон. Пурпур був доступний 
також вищим чиновникам.
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КОНСПЕКТ ДЛЯ УЧНІВ
І. КОЛІР В ОДЯЗІ
Людина бачить тоді, коли 

промені світла попадають в очі 
від джерела світла або 
відбиваючись від предметів.

Червоний предмет відбиває 
червоні кольори, а поглинає: 
зелені, сині, фіолетові, жовті...

Біла поверхня відбиває всі 
сонячні промені.

Чорний предмет поглинає всі промені світла.
Три кольори спектру називаються основними: червоний, жовтий, синій.
ХРОМАТИЧНИМИ називаються всі кольори спектру (райдуги).
АХРОМАТИЧНИМИ або НЕЙТРАЛЬНИМИ називаються кольори: 

білий, сірий, чорний. А хроматичні кольори ділять на теплі і холодні. До 
теплих належать кольори, які викликають почуття тепла, вогню (жовтий, 
червоний, жовтогарячий), а до холодних -  синій, зелений, фіолетовий.

ПАСТЕЛЬНИМИ називаються кольори малої насиченості, тобто 
розбілені, ніжних відтінків.

АКВАРЕЛЬНИМИ називаються тони світлі, легкі, які асоціюються з 
прозорістю.

Якщо до кольорів спектру додати пурпурний колір і з ’єднати їх у коло, 
воно буде називатися кольоровим колом, і на ньому можна спостерігати деякі 
властивості кольорів.

КОНТРАСТНИМИ називаються кольори, які розташовані навпроти 
один одного (жовтий -  фіолетовий, жовтогарячий -  синій).

СПОРІДНЕНИМИ називаються кольори, які розміщуються поряд. 
(Додаток 1).

ІІ. ВЛАСТИВОСТІ КОЛЬОРІВ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В 
МОДЕЛЮВАННІ

Різноманітні кольори та їх співвідношення викликають різноманітні 
почуття, змінюють настрій: темні, похмурі -  пригнічують; світлі -  радують. 

Згадаємо вирази: «красна девица», «рожеві мрії», «сіре життя».
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Кольори зелені,
різних її відтінків 
вважаються найбільш
сприятливими для зору -  це 
враховується не тільки при 
виготовлені одягу, але й 
при оформлені приміщень.

Теплі і світлі тони 
мають властивість
«виступати вперед», а 
холодні і темні -  

«відходити назад».
Контрастні кольори від сусідства одного з іншим посилюють 

насиченість. На темному фоні або поряд з ним всі кольори світлішають, а на 
світлому або поряд з ним -  темнішають. Якщо два сині кольори розмістити 
поруч, то менш насичений посірішає. Білий колір у сусідстві з червоним, 
жовтим набуває теплий відтінок і навпаки. Змінюється колір і при штучному 
освітленні.

ІІІ. СИМВОЛІЧНА ФУНКЦІЯ КОЛЬОРУ
У минулі часи для людей різного суспільного стану, певних занять 

колір одягу, як і тканина, покрій, визначався владою.
І в наш час у деяких випадках існують «кольорові закони». Наприклад, 

традиційне співвідношення кольорів і в національних костюмах: обов’язкові 
кольори в форменному і спецодязі (лікарі, військові).

ЧЕРВОНИЙ -  символ Сонця, 
вогню, крові, життя. Він, звичайно, 
пов’язується з радістю, добром, але 
він же означає тривогу, небезпеку.

БІЛИЙ -  частіше за все 
символізує свіжість, чистоту, може 
означати спокій і навіть траур у 
деяких народів.

ЧОРНИЙ -  його традиційний 
зміст -  все недобре, горе, смерть, але
в той же час -  скромність, демократичність, серйозність. (Додаток 2)
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ПСИХОЛОГІЧНА Ф УНКЦІЯ КОЛЬОРУ

ТЕМНО-ЗЕЛЕНИЙ -  спокійний; 
ФІОЛЕТОВИЙ -  важкий; 
ЖОВТОГАРЯЧИЙ -  теплий; 
ПУРПУРНИЙ -  урочистий;
ЧЕРВОНИЙ -  активний, живий, радісний; 
ЗЕЛЕНИЙ -  пасивний;
ЖОВТИЙ -  теплий, легкий, молодий; 
СИНІЙ -  холодний.

ЖОВТОГАРЯЧИЙ

III.УЗАГ АЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО М АТЕРІАЛУ
Знавець музики чує у симфонічному оркестрі голоси окремих 

інструментів, їх тембр, мелодію. Так і художник, модельєр, уважний глядач 
розрізняє різноманітні градації кольору.

Наш одяг -  це частина оточуючого нас кольорового світу, і всі його 
складні явища знаходять свій відбиток на колориті ансамблю нашого одягу.

Майбутні спеціалісти з костюму в своїй творчій діяльності повинні 
бачити колір, розрізняти його відтінки і нюанси, з ’єднувати в кольорові 
співвідношення в одязі.

IV. ЗАКРІП ЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО М АТЕРІАЛУ
Короткий кольоровий тест.
Розташуйте чотири найкращі для вас кольори в порядку спадання і на 

основі простого психологічного тесту пізнайте себе.
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Перше місце -  основна риса вашого характеру.
Друге місце -  якими ви хочете виглядати в очах оточуючих.
Третє місце -  якими ви хочете бачити оточуючих.
Четверте місце -  та риса характеру, яку ви хочете сховати від інших. 
Загадка

-  Вона чорна?
-  Ні, вона червона.
-  А чому вона біла?
-  Тому що зелена.

V. ДОМАШ НЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати конспект. Вивчити основні поняття.

Додаток 1.

Хроматичні кольори

Червоний Помаранч Жовтий Зелений Блакитний Синій Фіолетовий

Ахроматичні кольори

Білий Сірий Чорний

Теплі кольори Холодні кольори

Контрастні кольори Споріднені кольори
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Дія кольорів
Додаток 2.

Колір Фізіологічний
Психічний

рівень
Метафізичний

рівень
Асоціюється

з

Холодний, 
прохолодний,вологий

Долина, мир, 
темна 

безкінечність

Симпатія, сум, 
гармонія, 

безпосередність, 
дружелюбність

Сумом

Гарячий, теплий, 
сухий

Динамізм, 
активність, 

сила, небезпека

Оптимізм, 
сексуальність, 

еротика, фантазія
Оптимізмом

Пряний, кислий, 
гіркий

Дійсність,
хтивість,

заспокоює

Надія, надійність, 
терпіння, 

безпечність
Дійсністю

Світлий, кислий, 
отруйний, гіркий

Літо, багатство

Нещирість,
ревнощі,
заздрість,
жадність

Заздрістю

Солодкий, ніжний, 
чистий, вишуканий

Довершеність,
ідеал,

невинність

Вічність, 
початок, 

релігійність, віра, 
правдивість

Правдивістю

Скупість, твердість, 
вайлуватий

Кінець, 
пустота, сила, 
елегантність

Мрія, сум, егоїзм, 
вина, неволя, 

влада
Силою

Екстравагантність
Оригінальність,

егоїзм,
штучність

Віра, фантазія, 
релігійність

Гонористістю

Тендітний, запашний
Нееротичність,

затишок

Лінощі,
нестриманість,

міщанство,
скромність

Міщанством

Нейтральний
Старість,
домашній
затишок

Замріяність,
пунктуальність,

скромність
Скромністю
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Сучасні підходи до підготовки кваліфікованих робітників 
для сільського господарства у сучасному професійно-технічному 

навчальному закладі Київщини 

Валентина Брезіцька,
методист

Навчально-методичного кабінету 
професійно-технічної освіти 

у  Київській області

Коли любов не має меж, 
Коли душа не знає втоми, 

Коли землею ти живеш, 
Праця твоя стає святою!

З давніх-давен Україна славилася добрими, талановитими та 
працьовитими людьми. Наша держава була і залишається осередком міцних 
та усталених сільськогосподарських традицій. Завдяки «золотим рукам», 
мудрості, досвідченості аграріїв живе наша українська нива.

Хліборобська праця найпотрібніша людям і найдавніша на землі. Ще 
коли люди не знали металу, вони вже вирощували хліб. Від землі, від хліба 
починається все: життя, щастя, радість і достаток.

Професія хлібороба об’єднала в собі працю тракториста і комбайнера, 
слюсаря і водія. Саме з їхніх працьовитих рук бере початок смачна, пахуча 
хлібина, яка щоденно лежить на нашому столі.

Трактористи -  «конструктори хлібного колоса», «чародії» -  так називає 
їх народ.

Заходить сонце. Парує щойно виоране поле. Працьовиті натруджені 
руки ніжно перебирають золотаве зерно, яке зовсім скоро рівними рядочками 
ляже в лоно матінки Землі. Усміхається сивочолий ветеран, який все своє 
життя орав, сіяв, збирав врожай, серце його сьогодні спокійне, бо є кому 
передати свої досвід і вміння, свої знання.

Навчати і виховувати дбайливого господаря землі, майбутнього 
механізатора -  відповідальне і благородне завдання. Саме таку важливу і 
почесну роль взяли на себе державні навчальні професійно-технічні заклади 
аграрного профілю. Сьогодні в Київській області 10 професійних закладів 
готують кваліфікованих робітників для сільського господарства.

Історія більшості з них починається з другої половини 60-х років, коли 
згідно з постановою Ради Міністрів УРСР та з метою збільшення прийому

~ 1 2 0  ~



молоді для навчання в закладах професійно-технічної освіти на базах 
відділень «Сільгосптехніка» по всій Україні створювались професійно- 
технічні училища сільськогосподарського профілю.

Сьогодення ставить перед нами нові завдання та перспективи, тому 
велика увага приділяється в училищах виробничому навчанню. Основною 
базою початкового виробничого навчання є навчальне господарство. На його 
полях учні І-ІІ курсів виконують програму лабораторно-практичних занять. 
При цьому використовується велика кількість наявної техніки.

Важливе значення має посилення уваги до вивчення зарубіжного 
досвіду господарювання й підготовки кадрів. Налагоджуються тісні зв’язки 
між училищами, технікумами, інститутами і дослідними господарствами, що 
займаються проблемами рослинництва, механізації сільського господарства 
тощо.

Училища мають досвід з підготовки спеціалістів для роботи на 
сучасній техніці для державних і комерційних структур.

Учні навчальних закладів, які здобувають професію «Тракторист- 
машиніст сільськогосподарського виробництва», відповідно до навчальних 
планів та програм підготовки проходять виробничу практику в аграрних 
господарствах області, більшість з яких мають налагоджену співпрацю з 
іноземними партнерами та використовують їхню техніку в своїй роботі. 
Серед них: українсько-німецьке аграрне підприємство «Інтерагро -  Сквира», 
ТОВ Агрофірма «Колос», українсько-голандське аграрне підприємство 
«Розволожжя», приватне підприємство «Рокіан-Сервіс» -  приватне 
підприємство родини Яременків, яке співпрацює з італійською компанією 

«С О Ж М Л », сільськогосподарське ТОВ «Ярешківське», ТОВ «АГРО-С», 
СТОВ «Коцюбинське», сільськогосподарське товариство «Пилипчанське», 
селянське фермерське господарство «Бондарчук», фермерське господарство 
«Тетяна 2011», яке співпрацює з французькою аграрною компанією, ТОВ 
«Баришівська зернова компанія», яка є прогресивним сільськогосподарським 
виробником в Україні, та інші.

Під час проходження виробничої практики учні професійних училищ 
мають можливість працювати на сучасній техніці, а також ознайомлюватись 
з сучасними світовими інноваційними сільськогосподарськими технологіями 
під час проведення обробітку грунту, посівної, збиральної кампаній.

З метою розширення знань в області сучасної сільськогосподарської 
техніки педагоги разом із учнями постійно відвідують різноманітні тематичні 
виставки, де представлена інноваційна сільськогосподарська техніка та 
агрегати. Так, у червні 2015 року відбулася XXVII Міжнародна 
агропромислова виставка «АГРО-2015» (м. Київ), яка по праву заслуговує
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всесвітнього визнання вже багато років. «АГРО» -  найбільша 
агропромислова виставка СНД і Східної Європи, найважливіший 
загальнодержавний захід в АПК України. Не можна оминути увагою і 
Міжнародну виставку сільськогосподарської техніки «Битва Титанів», яка 
відбулася на базі господарства ТОВ «ТАК-АГРО», і міжнародну виставкау 
рентабельного високоефективного сільського господарства «Інтер Агро 
Комплекс».

Відвідування таких виставок дає можливість педагогам та учням 
ознайомитись з останніми досягненнями та інноваціями світового та 
вітчизняного машинобудування для аграрного сектору, технологією 
обробітку грунту, посіву та збирання врожаю.

Якісна теоретична підготовка, закріплена практичними навичками в 
провідних аграрних господарствах області, дає свої позитивні результати при 
участі у ІІ (обласному) та ІІІ етапах Всеукраїнських конкурсів фахової 
майстерності серед учнів ПТНЗ, які проводяться мало не щороку. Завдяки 
наполегливій праці та здібностям наші учні неодноразово посідали призові 
місця на рівні України:

2008 рік -  учень ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище» за 
професією «Тракторист-машиніст с/г виробництва» -  4 місце;

2009 рік -  учень ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище» за 
професією «Тракторист-машиніст с/г виробництва» -  1 місце;

2010 рік -  учень ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» за 
професією «Тракторист-машиніст с/г виробництва» -  6 місце;

2011 рік -  учень
ДНЗ «Катюжанське вище
професійне училище» за
професією «Слюсар з ремонту 
с/г машин та устаткування» -  5 
місце;

2012 рік -  учень
ДНЗ «Катюжанське вище
професійне училище» за
професією «Слюсар з ремонту 
автомобілів» -  5 місце.

Подібні змагання -  це справжня школа майстерності. Адже тільки 
добре підготовлені механізатори, які повністю оволоділи технікою і 
технологіями, можуть забезпечити високоякісне виконання 
сільськогосподарських робіт згідно з агротехнічними вимогами в задані
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строки. Такі конкурси для молодих і перспективних учнів ПТНЗ є кращим 
способом зарекомендувати себе перед майбутніми роботодавцями.

Висококваліфікований механізатор -  це освічений працівник, який має 
ґрунтовні знання з будови, правил експлуатації та обслуговування тракторів і 
сільськогосподарських машин. Досконало виконує всі технологічні операції.

Зважаючи на кліматичні умови та родючі чорноземи, якими багата 
наша держава, майбутній економічний розвиток України тісно пов'язаний з 
розвитком сільського господарства. Тому сміливо можна сказати, що 
професія механізатора є однією з найперспективніших робітничих професій, 
яка на даний час і в майбутньому буде користуватись великим попитом на 
ринку праці. Головне наше надбання -  творча співпраця педагогічного 
колективу з учнями, яка дає позитивні результати. І так хочеться, щоб 
держава, яка була колись житницею Європи і здавна славилася 
працьовитими, відданими своїй рідній землі людьми, знову зажила слави 
передової аграрної країни. То хто ж як не наші випускники, випускники 
професійно-технічних навчальних закладів України, зможуть підняти її на 
ноги, засіяти найродючіші землі, зібрати найбагатші врожаї і на цілий світ 
гордо сказати: «Ми -  українські хлібороби, ми -  надія і майбутнє нашої 
держави».

~ 123 ~



Використання опорних конспектів та розвиваючих методів навчання 
при підготовці трактористів-маш иністів 

сільськогосподарського виробництва 

Микола Прокопчук,
викладач спецпредметів 

ДНЗ «Сквирське вище професійне училище»

Ефективність сучасного уроку базується на творчій роботі учителя і 
учнів, на самостійності і системності мислення, широкій реалізації 
міжпредметних зв'язків, зв'язку навчання із життям, виробництвом, 
майбутньою професією. Але найсильнішою мотивацією для навчання є 
зацікавленість учнів.

Державний навчальний заклад «Сквирське вище професійне училище» 
уже давно готує майбутніх фахівців з професії «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва». У різні періоди -  різні вимоги до 
спеціалістів даної професії на виробництві, та, попри це, основною формою 
організації навчання залишається урок.

У сучасних умовах, при необґрунтованому скороченні годин 
навчальної програми підготовки трактористів-машиністів
сільськогосподарського виробництва, викладачу спеціальних предметів 
необхідно прикласти багато зусиль, вмінь і навичок для того, щоб провести 
урок за так званою «скороченою процедурою». Для більш ефективного 
навчання та оптимального використання навчального часу я використовую 
опорні конспекти та розвиваючі методи навчання.

Опорні конспекти складаються із опорних сигналів, які я розробив за 
методикою В.Ф. Шаталова. Вони схожі на робочі органи с/г машин, в основі 
яких лежить виділення головної думки. Усе це подається схематично, у 
вигляді знаків-сигналів, графічних малюнків, розташованих у певній 
послідовності, в поєднанні із короткими записами і стрілками, що дозволяє 
прочитати схему.

Всі уроки предмету «Агротехнології» забезпечені підготовленими 
мною опорними конспектами, які складаються з 44 опорних знаків-сигналів. 
Учні охоче сприймають інформацію із таких конспектів. Вони мають 
можливість використовувати їх під час відповідей на уроках, тематичній та 
державній атестації, захисті дипломних робіт та проектів.
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Опорні конспекти дають змогу учням краще висловити власну думку, 
закріпити теоретичні знання у взаємозв’язку з практикою -  
сільськогосподарським виробництвом. Вони містять у собі елементи 
дослідження, підводячи учнів до певних узагальнюючих висновків; 
розвивають уяву, мислення, здатність самостійно приймати рішення, 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Опорні конспекти 
використовуються і викладачами інших спеціальних предметів нашого 
училища.

Але якщо опорні конспекти орієнтують учнів на виконання 
технологічних операцій машинно-тракторних агрегатів у певній 
послідовності, то для повного досягнення навчальної і розвиваючої мети я 
використовую репродуктивні та пошукові методи навчання із елементами 
агробізнесу. В учнів зріє міні бізнес-план та набуває значення нова 
інформація, спрямована на досягнення мети. Із елементів агробізнесу 
використовується розрахунок вартості експлуатаційних витрат на 
технологічні операції і реалізацію продукції, розрахунок втрат врожаю, 
визначення прибутку тощо.

Опорні конспекти у поєднанні із розвиваючими методами навчання 
сприяють розвитку в учнів абстрактного мислення, логіки, вміння 
систематизувати, узагальнювати, виділяти головне, найбільш суттєве в 
навчальній інформації. Вони виконують функцію орієнтира та стимулятора 
творчого мислення, допомагають залучати учнів до осмисленої праці, 
роблячи більш ефективним процес навчання.

Фрагмент конспекту уроків №№61-62
Тема: Інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків.
М ета уроку: ознайомити учнів з теоретичними положеннями

технології основного і передпосівного обробітку ґрунту під цукрові буряки; 
виховувати екологічну культуру, бережливе ставлення до грунтів; розвивати 
вміння обчислювати оптимальні норми посіву насіння буряків на одиницю 
площі, внесення добрив, самостійне логічне мислення учнів, вміння 
узагальнювати, робити висновки.

Тип уроку: комбінований, з елементами дискусії.
Міжпредметні зв’язки: сільськогосподарські машини (машини для 

вирощування цукрових буряків), агрономія (вимоги до вирощування 
цукрових буряків); трактори і автомобілі (підготовка тракторів до роботи); 
хімія (неорганічні солі); геометрія (визначення площі).

Роздатковий матеріал: натуральні зразки робочих органів
культиватора УСМК-5,4, висіваючі диски сівалки ССТ-12Б, колекція
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мінеральних добрив, зразки насіння цукрових буряків.
Технічні засоби навчання: Фрагмент з кінофільму «Технологія 

вирощування цукрових буряків».
Таблиці «Технологія підготовки ґрунту під посів цукрових буряків».
Стенди: «Виробничі показники навчального господарства

ДНЗ «Сквирське вище професійне училище», «Технологія основною 
обробітку ґрунту».
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Опорні сигнали на технологічні операції
лущення стерні
дисковими
лущильниками

лущення лемішними 
лущильниками

оранка на глибину 25 см

суцільна культивація

дискування на глибину 
8-10 см

боронування

коткування

внесення добрив і 
хімічних препаратів

посів
сільськогосподарських
культур
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Психологічна складова формування у майбутніх водіїв 
відповідального ставлення до професійної діяльності 

Віктор Гордієнко,
директор ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей»

Підготовка кваліфікованих робітників із професії «Водій 
автотранспортних засобів (категорія С)» проводиться у 13 професійно- 
технічних навчальних закладах Київської області.

На перший погляд може здатися, що це й зовсім не професія. Що може 
бути важкого в тім, щоб просто сидіти на місці й натискати на педалі. Але 
виявляється, не так все просто. Навчитися управляти шматком заліза може 
кожна людина, а от стати насправді гарним водієм -  це вже не просте вміння, 
а мистецтво.

Формування професійних навичок водія -  процес тривалий і 
багатоетапний. Він починається при початковому навчанні руху і практично 
ніколи не закінчується, оскільки вдосконаленню майстерності немає меж.

З метою покращання рівня професійної підготовки кваліфікованих 
робітників, удосконалення організації й змісту професійно-практичної 
підготовки у 2005 році на базі ДНЗ «Катюжанське вище професійне 
училище» проводився конкурс професійної майстерності серед майстрів 
виробничого навчання з водіння автомобіля, а в 2015 році відбувся конкурс з 
професії «Водій автотранспортних засобів (категорія С)» серед учнів ПТНЗ 
Київської області. Переможцем став Г айнулін Роман, учень ДНЗ 
«Катюжанське вище професійне училище». У 2012 році проходив конкурс 
кабінетів правил дорожнього руху. В усіх трьох конкурсах учасники, які 
представляли наш заклад, посіли призове II місце.

Проблеми підготовки водіїв у ПТНЗ піднімалися на обласних 
педагогічних читаннях: «Психофізіологічні особливості сприймання та 
засвоєння учнями навчальної інформації» (1996 р., ПТУ №28, доповідач 
Гордієнко В.О.), «Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів при 
вивченні правил дорожнього руху» (2000 р., ПТУ №26, доповідач 
Прядко М.С.), «Система роботи педколективу по залученню шкільної молоді 
на здобуття в ПТНЗ професії «Водій автомобіля» на госпрозрахунковій 
основі» (2002, ПТУ №8, доповідач Мущинський Л.П.), «Удосконалення
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навчального процесу з підготовки кваліфікованих робітників з професії 
«Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів 
(категорія С)» (2010, ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»,
доповідач Новосад А.Д.).

На педагогічних читаннях 2015 року була представлена робота 
викладача нашого закладу Кокоші В.П. на тему: «Методика навчання 
майбутніх водіїв оптимальним діям у критичних ситуаціях», у якій 
зосереджено увагу на ролі тренажерів та наведено приклади завдань на 
прогнозування дорожньо-транспортної ситуації.

У нашому навчальному закладі використовуються тренажери, 
виготовлені на базі автомобілів ЗІЛ-130, ГАЗ-53, «Фольксваген». Для 
швидкісного перемикання передач установлено світлофор, який працює в 
автоматичному режимі.

При відпрацюванні навичок швидкісного рулювання учень повинен 
при зеленому світлі світлофора перейти з першої до четвертої передачі, при 
ввімкненні жовтого сигналу світлофора -  зупинитися, вимкнути передачу, 
ввімкнути стоянкове гальмо. При наступній фазі зеленого сигналу 
світлофора, виконавши вимоги ПДР, -  розпочати рух з першої передачі. 
Тільки після доведення навиків до автоматизму можна переходити до 
другого етапу навчання, тобто до навчання на автомобілі.

Для зменшення матеріальних затрат при вивченні перших тем 
практичних занять в ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» 
використовується автосимулятор, який позбавлений недоліків попередніх 
конструкцій тренажерів. Він реєструє всі помилки учня не тільки технічного 
характеру, а й порушення правил дорожнього руху, фіксуючи їх кількістю 
штрафних балів. Суттєвим недоліком його є низька ступінь моделювання 
органів керування. Так, діаметр кермового колеса зменшений, важіль 
коробки передач має меншу амплітуду руху, педалі муфти зчеплення, гальма 
та акселератора відрізняються від автомобільних аналогів. У нашому 
навчальному закладі симулятор удосконалили, установивши всі три педалі з 
автомобіля «Фольксваген», та замінили кермове колесо. Це дало змогу 
зменшити чутливість кермового механізму та наблизити ступінь 
моделювання до реалій. При використанні симулятора можна обирати для 
навчання кілька моделей автомобілів, змінювати інтенсивність руху на 
дорозі.

На автотренажерах відпрацьовують навики руху по дорозі: рушання з 
місця і зупинка на світлофорі, об'їзд, обгін, повороти на перетинах, екстрене 
гальмування, зустрічний роз'їзд і ін. Для цього учень дивиться на екран, де 
демонструється відповідний навчальний фільм, уявляє себе в автомобілі, по
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змальованій на екрані дорозі за допомогою органів управління проводить 
необхідні дії відповідно до дорожньої обстановки.

Але незважаючи на зусилля викладачів підготувати вмілого водія, на 
різноманітні методи проведення занять, застосування тренажерів, на 
досягнення учнів в конкурсах професійної майстерності, проблема безпеки 
дорожнього руху на дорогах України була і залишається актуальною.

Знайти вихід з дорожньо-аварійного глухого кута намагаються і 
представники української влади, і правоохоронні органи, і громадські 
організації, і страховий бізнес.

Аналізуючи страхові випадки, ми бачимо, що є 5 основних чинників, 
що впливають на безпеку дорожнього руху:

-  водіння автомобіля в нетверезому стані;
-  перевищення швидкості;
-  ігнорування ременів безпеки;
-  їзда мотоциклістів без шоломів;
-  і, нарешті, основна причина — молоді водії не мають стабільних 

навиків водіння автомобіля і вкрай безвідповідальні.
Як же виховати у майбутнього водія відповідальне ставлення до 

професійної діяльності?
Спостерігається повальне, лавинне ігнорування правил дорожнього 

руху та загалом низька культура водіїв. Окрім зовнішніх факторів, що 
спричинили ДТП, є один, не менш важливий, -  людський фактор. Більшість 
осіб, які перебували за кермом, не придатні для цієї роботи за своїми 
психофізіологічними показниками, простіше кажучи, сідати за кермо їм 
категорично заборонено.

Як і в будь-якій великій справі, у сфері безпеки дорожнього руху діє 
сукупність психологічних факторів. Ті, які належать безпосередньо до 
системи безпеки дорожнього руху, багато в чому обумовлені загальною 
психологічною атмосферою в країні, станом суспільного і правового 
порядку, громадської дисципліни, правосвідомості і правової культури 
населення.

Відомий автогонщик Олексій Мочанов переконаний: головна проблема 
нинішньої системи підготовки водіїв полягає в тому, що їх не вчать їздити, а 
готують до здачі іспитів в ДАІ. А це не одне й те саме.

Про те, як можна отримати права в Україні, при цьому не вміючи 
їздити, ходять справжні легенди. Знавці розповідають, що нібито за $ 200-500 
можна отримати права, при цьому жодного разу не відвідавши навчальний 
клас і не проїхавши жодного кілометра за кермом. Навіть якщо уявити, що 
повідомлення про масштаби корупції в ДАІ сильно перебільшені, статистика
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невтішна: автомобілів на душу населення у нас в 2-3 рази менше, ніж в ЄС, а 
аварій з тяжкими наслідками -  вдвічі більше.

Експерти впевнені: щоб знизити страшні цифри, потрібно змінювати 
підхід і до навчання водіїв, і до механізму видачі прав.

На психіку водія постійно впливає ряд факторів:
I. Недоліки роботи державної автомобільної інспекції:
• слабкість установки її працівників на виконання функції соціального 

обслуговування;
• повальне захоплення каральною функцією, покаранням учасників 

дорожнього руху;
• низький рівень пропаганди безпеки дорожнього руху;
• пасивність в організації безпечного руху;
• вибірковий підхід у прийнятті заходів до порушників правил 

дорожнього руху;
• порушення законності, перевищення повноважень;
• низька культура спілкування, несправедливість і дріб'язкова 

прискіпливість.
Шкода цих та інших недоліків проявляється у психологічному впливі 

на водіїв і пішоходів, у виникненні у них неповаги до закону, якого не 
дотримується сам працівник інспекції.

II. Серйозні недоліки, які впливають на психіку водія, є й у працівників 
технічних і ремонтно-будівельних служб:

• слабкість розуміння ролі знаків дорожнього руху і розміток доріг у 
формуванні психіки водіїв, в організації руху, що попереджає затори на 
дорогах і не штовхає водіїв на порушення;

• нехтування динамічним використанням різних знаків при проведенні 
дорожньо-ремонтних робіт.

Все це змушує водіїв самостійно приймати рішення зі зменшення або 
збільшення швидкості, вибору місця стоянки тощо.

Психіка учасників дорожнього руху і безпека
Природно, що серйозні причини недоліків у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху притаманні і головним його учасникам -  водіям і 
пішоходам. Водій на дорозі виявляє себе не просто як технік, що вміє 
натискати на педалі і володіти кермом, але завжди як особистість. За 
поведінкою водія безпомилково можна сказати, яка людина сидить за 
кермом, про її повагу до інших, відповідальність, дисциплінованість, 
вихованість, дорослість, вимогливість до себе, стриманість, пильність, 
обережність. Ризиковані маневри -  прояв не водійської майстерності, а 
хлоп'яцтва, головотяпства, нестачі розуму, несформованості особистості. У
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цьому, власне, і криються головні психологічні причини порушень, що 
призводять до аварій.

Мають значення і психофізіологічні якості водіїв, які найчастіше 
відіграють роль у запобіганні аварії: уважність, швидка реакція, рухливість, 
врівноваженість, емоційність, стійкість до ризику.

Головна психологічна особливість досвідченого водія -  вміння 
орієнтуватися в дорожній обстановці, оцінювати ступінь її небезпеки, 
передбачати можливі ускладнення і маневри інших водіїв і вживати на цій 
основі превентивні заходи, що знижують можливість ризику і несподіванок. 
Водій за кермом не має права послаблювати увагу і повинен бути завжди 
готовим до швидкого реагування на загрозу, не відволікатися навіть на 
частку секунди від спостереження за дорогою, розуміти, що саме ця частка 
відділяє його від аварії.

В умовах інтенсивної автомобілізації, збільшення кількості транспорту 
все більше активізується проблема конфліктів між учасниками дорожнього 
руху, неправильного тлумачення намірів і поведінки водіїв та пішоходів, 
спотвореного сприйняття конкретних дорожніх ситуацій.

Досвід і кількість пройдених кілометрів перебувають у прямій 
залежності. Психологи виділили кілька етапів поведінки, через які проходить 
водій, перш ніж досягне високого рівня безпечної їзди.

Психологія водія-початківця
I  етап: подолання постійного відчуття небезпеки.
Цей етап триває перші дні, іноді тижні і вимагає великого психічного 

напруження. У новачка переважає новизна поставлених перед ним завдань, 
для вирішення яких немає ні знань, ні досвіду. Тому він намагається уникати 
критичних і конфліктних ситуацій.

II  етап: недооцінка небезпеки.
У результаті ухилень від критичних обставин на першому етапі водієві 

не доводилося стикатися з грубими формами поведінки на дорозі або 
потрапляти у ДТП. Ця обставина може помилково сприйматися за власну 
водійську «майстерність», що виражається в ризиковій манері керування 
автомобілем. Етап триває протягом 3,5-4 тис. км пробігу.

III етап: корекція підвищеного почуття безпеки.
Накопичений практичний досвід водіння поступово знижує відчуття 

безпеки. Проте це почуття усе ще залишається оманливим.
IV  етап: об'єктивна оцінка небезпеки.
Набуті навички та досвід водіння допомагають не забувати про 

небезпеку на дорозі.
V етап: зниження відчуття безпеки.
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Відповідає першим 3-4 рокам водіння або 100 тис. км пробігу. Цей 
феномен психологи пояснюють так. Високий рівень професійного вміння 
водіїв може призвести до притуплення пильності і втрати обережності. 
Статистика показує, що найважчі ДТП частіше відбуваються з досвідченими 
водіями. Це зайвий раз свідчить про те, що на безпеку руху впливає не 
стільки досвід водіння, скільки психологічні особливості людини. Не є 
винятком, що початкове захоплення самостійним керуванням автомобілем 
проходить, у вас раптом зникає бажання їздити, псується настрій, ви 
присягаєте, що ніколи більше не сядете за кермо. Психологи називають це 
«перенасиченням», і після появи такого відчуття потрібно відпочити. Іноді 
початківець-водій не пропускає вперед іншу машину тільки тому, що боїться 
зробити зайвий рух.

Пам'ятайте, що управління автомобілем повинно бути виразним, тобто 
абсолютно ясним для інших учасників руху.

Кілька слів про відмінності між чоловічою і жіночою поведінкою на 
дорогах. Крім природних відмінностей, поведінка тих та інших обумовлена і 
соціально-культурними чинниками. Так, хлопчики ростуть більш 
самовпевненими, націленими на досягнення успіху, у дівчаток, навпаки, 
переважає прагнення уникати невдач. Основну відмінність можна визначити 
так: жінки більше вірять в закони, правила, а чоловіки -  в себе, в техніку. 
Тому-то помилки і нещасні випадки у чоловіків частіше зустрічаються через 
переоцінку власних можливостей і надмірної самовпевненості. У жінок -  
через недостатню впевненість у собі, надмірну обережність. Цікаво, що 
агресивність у чоловіків з віком падає, а у жінок, навпаки, зростає, що 
негативно впливає на безпеку руху.

Найважчий і найменш улюблений маневр для жінок -  це рух заднім 
ходом. Для освоєння його жінці потрібно більше часу, ніж чоловікові. У той 
же час недооцінюють значення ременів безпеки значно більше чоловіки.

Серед психологічних чинників, які впливають на майбутнього водія, 
вагоме місце займає також і темперамент людини. Скажи мені, хто ти за 
темпераментом, і я скажу, як ти управляєш автомобілем. Саме так можна 
перефразувати відоме прислів’я. Недаремно українські психологи вважають, 
що темперамент потрібно враховувати при виборі професії.

Дуже важливо знати, що водії з темпераментом холерика прекрасно 
відчувають автомобіль в динаміці, проте в трьох з п’яти випадків допускають 
помилки при гальмуванні і при виборі безпечної дистанції.

І навпаки, водії з темпераментом флегматика зазнають труднощів при 
необхідності рухатися в швидкісному режимі, проте вони рідко піддають 
себе і свій автомобіль невиправданому ризику.

~ 134 ~



Сангвінічний темперамент характеризується великою працездатністю і 
енергією. Сангвінікові личить водіння, в якому є різноманітність, воно 
постійно ставить перед ним нові завдання, проте кількість помилок, що 
допускаються ним, вища, ніж у водіїв з іншим темпераментом.

Меланхолік відрізняється підвищеною чутливістю до зовнішніх 
подразників. Як правило, водії з таким темпераментом педантично 
дотримуються правил дорожнього руху, але зазнають дуже великих 
труднощів при русі в щільному міському потоці, а також в складних 
погодних умовах, що вимагають підвищеної уваги.

Безпека людини багато в чому залежить від настрою або, на мові 
психологів, психоемоційних чинників. Важливо зрозуміти і оцінити власний 
настрій, стан, відношення до тих, хто тебе оточує, тобто визначити «ворогів 
безпеки» і навчитися з ними справлятися.

У багатьох водіїв щонайменша некоректність сусіда по дорозі викликає 
агресію. Чим менше у такого водія часу, аби дістатися в призначений термін 
з пункту А в пункт Б, тим міцніші його «епітети». У хід йдуть і красномовні 
жести, що підкріплюються миготливим світлом фар і нетерплячими гудками 
клаксона. Парадокс полягає в тому, що навіть зазвичай спокійні і 
урівноважені люди під час їзди можуть «заразитися» вірусом агресії.

Серед представників знаків Зодіаку, якщо вірити результатам 
досліджень австралійських соціологів, частіше за всіх потрапляють в аварії 
водії, народжені під знаком Близнюків. Як правило, цих людей легко вивести 
з себе. За ними слідують Тельці, страждаючі неймовірною упертістю і 
завжди упевнені у власній правоті. А народжені під знаком Риб відомі 
астрологам як люди ризикові і безтурботні, що позначається на стилі їх 
водіння. Класичні зразки безпечного управління автомобілем демонструють 
Козероги.

Більшість помилок майбутнього водія повинно залишитися у 
навчальному класі, щоб потім не стати страшними цифрами статистики 
дорожньо-транспортних подій. Індивідуальний підхід до кожного учня, 
виховання повноцінної особистості дає в майбутньому професіонала.

З метою здійснення диференційованого підходу при підготовці водіїв у 
ліцеї використовується методика розділення учнів на типологічні групи за їх 
підготовленістю та психофізіологічними якостями. Дана методика включає в 
себе проведення чотирьох тестів. Практичний психолог та викладач 
проводять оцінювання таких важливих якостей майбутнього водія:

-  об’єм і стійкість уваги; -  окомір;
-  розподіл та переключення -  реакція.

уваги;
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Результати тестування учням не оголошуються, а лише 
використовуються у роботі. Якщо вчасно не провести цю роботу в групі, а 
орієнтуватися на «середнього» учня, то результат не примусить чекати себе: 
сильніші учні вважатимуть себе всезнаючими і поступово втратять інтерес до 
навчання, а слабші -  не повірять в свої сили і можуть відмовитися від 
складання іспитів, мотивуючи свою непридатність до обраної професії.

Крім даної методики, практичний психолог нашого закладу проводить 
тренінгові заняття з викладачами та учнями з ефективного запам’ятовування 
і відтворення інформації.

Нова редакція Закону України «Про дорожній рух та його безпеку» 
(проект, редакція від 02 червня 2015 р.) спрямована на вирішення існуючих в 
Україні проблем дорожнього руху шляхом запровадження комплексних 
законодавчих змін, які забезпечать вирішення проблем безпеки руху та 
позитивно вплинуть на основні складові дорожнього руху -  його учасників, 
транспортні засоби, дороги.

Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху та його 
безпеки в Україні, спрямовані на захист життя та здоров'я громадян, 
створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху та 
охорони навколишнього природного середовища. Закон відповідає вимогам 
Європейської угоди (Женева, 1 травня 1971 р.), що доповнює Конвенцію про 
дорожній рух та Конвенцію про дорожні знаки та сигнали, відкритих для 
підписання у Відні 8 листопада 1968 року.

Законопроект унеможливлює подальше існування багатьох 
корупційних складових у сфері дорожнього руху та його безпеки: під час 
здійснення контролю за дорожнім рухом, реєстрації та перереєстрації 
транспортних засобів, приймання іспитів для отримання права керування 
транспортними засобами, перевезення вантажів тощо і передбачає механізми 
децентралізації у цих питаннях.

Законопроект забезпечує сучасний рівень допуску водіїв до керування 
транспортними засобами; підвищені вимоги до підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, приймання іспитів на 
отримання права керування; належний медичний контроль за фізичним та 
психічним станом водіїв транспортних засобів.

Орієнтовані на психологію актуальні заходи, спрямовані на реалізацію 
нових підходів до забезпечення дорожнього руху в сучасних умовах:

1. Виховання в суспільній свідомості того факту, що організація 
дорожнього руху — державна, громадська, загальна проблема.

2. Проблема забезпечення безпеки дорожнього руху повинна 
вирішуватися не каральними заходами, а на основі підходу до неї як до

~ 136 ~



проблеми соціального обслуговування, забезпечення нормального 
функціонування важливої сфери життя суспільства.

3. Пропаганда культури та безпеки дорожнього руху повинна 
служити одним з найважливіших напрямків в державній пропаганді.

4. Необхідно кардинально змінити підхід до надання прав на 
керування транспортними засобами.

5. Орієнтувати держінспекцію на реалізацію функції соціального 
обслуговування: організації, профілактики, допомоги (не зайве подумати і 
про її назву, заміну слова «інспекція» на слово «служба»).

6. Навчитися відрізняти добросовісних водіїв від зловмисних 
порушників норм і правил використання транспортних засобів.

7. Створити центральний науково-практичний підрозділ з 
дослідження і розробки заходів психологічного забезпечення безпеки 
дорожнього руху, а також призначення в територіальні та лінійні служби 
практичних психологів.

Проблема підвищення безпеки в цілому пов'язана з обстановкою в 
країні, громадською дисципліною, традиціями поведінки на вулицях і 
дорогах. Разом з тим завдяки своїй масовості дорожній рух стає і частиною 
роботи зі зміцнення суспільної дисципліни, сприяє засвоєнню всім 
населенням та учасниками дорожнього руху цивілізованих форм поведінки, 
що відповідають сучасному рівню розвитку правової культури.
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Доповідь з елементами майстер класу за темою:
«Аспекти електронної книги: від запровадження до створення»

Світлана Ковтун,
викладач предметів спеціального циклу 

ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки»

Після появи близько п'яти із половиною тисяч років тому шумерських 
глиняних дощок людство розвивало технологію друкарства, намагаючись 
вмістити якнайбільше інформації в менший обсяг. Спочатку виникли 
папірусні книжки, потім пергаментні. Пізніше настав час друкарства 
(1456 рік, Гутенберг). Сьогодні ми говоримо вже про книжки нової генерації 
-  електронні.

Перші зразки електронних книжок вже перестали бути чимось з галузі 
фантастики, але говорити про їхнє розповсюдження зарано. Проте, 
безумовно, за подібними видами -  майбутнє.

Основною датою у розвитку електронного видавництва прийнято 
вважати створення 1968 р. Тедом Нельсоном гіпертексту, основи основ 
^огШ  ^ігїе ^ е Ь  і за сумісництвом головного формату роботи з текстом в 
Іпїегпеї

У тому ж 1968 р. студент Алан Кай розробив проект ^упаВоок - 
портативного, інтерактивного комп'ютера, який виконує роль книжки.

1981-го р. вже відомий нам Тед Нельсон створив групу Хапали, яка 
планувала займатися так званою «підключеною літературою» (сопдесїегї 
Шегаїше) -  тобто тим, чим сьогодні займаються фірми-продавці електронних 
книжок.

У 1984 р. з'явився перший онлайновий журнал РЗЕпеї, у якому 
публікувалися художні твори -  коротенькі фантастичні і фентезійні 
розповіді.

Після цього почався стрімкий розвиток електронних книжок.
І.Чим відрізняється електронна книжка від паперової?

Що таке паперова книга, всі уявляють: її можна визначити як сукупність 
інформації і носія на паперовій основі. А ось що таке електронна книжка? 
Цей термін має деяке подвійне значення.

По-перше, це набір байтів (тобто файл) представлений в різних 
форматах, який можна читати за допомогою програм для читання (у

~ 138 ~



простому випадку -  формат ТХТ) на комп'ютері чи якомусь іншому пристрої. 
Тобто, це власне інформація в чистому вигляді.

По-друге, цей пристрій, на якому відображається інформація, 
призначений для читання і тільки для нього. Тобто, це -  носій інформації.

Оскільки ми все-таки читаємо твори, написані авторами, а не набір 
аркушів з літерами, скріплених разом, ці твори можуть бути у вигляді книги, 
журнальної статті, довідника тощо.

Електронна книжка від звичайної відрізняється тим, що можна 
відокремити зміст від форми: наприклад, створювати і читати власноруч 
складені і оформлені збірки творів. Взяти на себе роботу видавництва -  
підбір текстів, ілюстрацій, обсягу підсумкового збірника та ін. Паперова 
книга такої можливості не дає.

2. Переваги й недоліки електронних книжок
Більшість читає книжки на комп'ютерному екрані із задоволенням -  на 

це сподіваються видавці електронних книжок ЕVегЬоок, ^іЬгш8.сот, 
NиVоМе4іа, ЗойВоок Рге88 та інші. Ці компанії створюють каталоги 
мистецьких та різних книжок і поширюють їх через електронні книгарні, 
оцінюють рівень оплати й розробляють формати для електронних видавців і 
навіть випускають портативні пристрої, які, на їхню думку, у майбутньому 
замінять надруковані і переплетені книжки на наших полицях.

Серед переваг електронних книг виділимо наступні:
1. Миттєва доставка. Електронні книжки значно полегшують проблему 

вибору видань і передбачають можливість замовлення через Іп їете ї
2. Персональні видання. Видавець стане витрачати гроші на друк, 

збереження і доставку текстів на папері, не заручившись існуванням певного 
попиту на книжку. У електронному видавництві таких витрат немає. Будь- 
яка книга може зберігатися без особливих витрат на жорсткому диску.

3. Можливість відтворення аудіо- та відеофайлів.
4. Економічна вигода. Електронні версії обходяться набагато дешевше, 

ніж друкарські видання, електронні книги розповсюджуються або 
безкоштовно або за символічну плату.

5. Екологічні переваги. Електронні книжки дозволять врятувати від 
вирубки безліч дерев. Ми зможемо використовувати папір раціональніше й 
друкуватимуть тільки те, що необхідно. Газети можуть завантажуватися на 
електронні пристрої й згодом стиратися.

6. Можливість повнотекстового пошуку у всьому файлі книги, перехід за 
гіперпосиланнями.
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7. Невеликий розмір файлу (на мобільному пристрої можна зберігати 
десятки тисяч електронних книг, а в режимі он-лайн такі файли 
завантажуються дуже швидко).

8. Забезпечення інтерактиву -  реакції об’єкта на дії користувача; 
можливість інтерактивного опитування користувача щодо інформації, 
розміщеної в книзі.

Недоліки: обмеження і дизайн самих текстів, шрифтів, стилів книг.
На сьогоднішній день відсутні якісні україномовні електронні книги, які 

б можна було використати на уроках освітньої галузі.
Отже, постає необхідність у створенні подібних електронних посібників, 

розробники яких повинні мати не лише високу фахову кваліфікацію, але й 
навички дидактичного структурування навчального матеріалу, уміння 
організації навчального процесу та володіти певними знаннями з 
комп’ютерних технологій.

3. Загальна інформація про текстові формати.
Світ вже звично сприймає таке словосполучення як «книга електронна» 

(далі в тексті КНЕЛ -  авт.).
Тепер перерахуємо популярні формати КНЕЛів:
ТХТ -  найпростіша форма організації інформації. З елементів 

форматування використовуються пробіли, табуляція та перенесення рядка.
БОС, БОСХ -  найпоширеніший формат ділової документації (і не 

тільки), популярний завдяки редактору документів від Місгозой -  М8 ^ог4 .
КТЕ -  Шсй Техї Еогтаї (КТГ, «формат збагаченого тексту» (гісй з 

англійського -  багатий) -  пропрієтарний міжплатформовий формат 
зберігання розмічених текстових документів, запропонований корпорацією 
Місгозой та іншими розробниками.

ИТМЬ -  стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті 
(використовується для форматування теги).

РОБ -  контейнерний тип файлу (архів, в якому зберігаються тексти, 
малюнки та інший вміст книги), який використовується у пристроях, що 
працюють під керівництвом Р а їт  ОС, О атеї ОС та ^іпиx.

МОВІ -  ще один різновид РКС. Його створила французька компанія 
МоЬіроске!

ЕРЦВ (скорочено від англ. еіесігопіс риЬіісаііоп)- альтернативні 
варіанти запису: еРиЬ, еРЦВ, ЕРиЬ, чи ериЬ) -  відкритий стандарт формату 
електронних книг від Іпїетайопаї ^І£ІЇа1 РиЬІізйіпд Рогит (ГОРР). Це теж 
КНЕЛи контейнерного типу, але функція захисту авторських прав може 
використовуватись за бажанням, що дає можливість вільного 
розповсюдження безкоштовних книжок.
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ЕВ2 -  формат КНЕЛів у вигляді ХМЙ-документу. Кожний елемент 
книги розташовується в так званих тегах. За допомогою програм-читанок ці 
теги розшифровуються та відтворюють форматований документ.

РБЕ -  РогіаЬІе Боситепі Рогтаї (РБР) -  відкритий формат файлу, 
створений і підтримуваний компанією АгїоЬе Зузїешз, для представлення 
двовимірних документів у незалежному від пристрою виведення та 
роздільної здатності вигляді. Кожен Р^Р  файл може містити повну 
інформацію про 2 ^  документ, таку як: тексти, зображення, векторні 
зображення, відео, інтерактивні форми та ін.

4. Популярні програми для читання книжок
Розвиток комп'ютерної техніки та Інтернету привів до того, що сьогодні 

стало цілком звичним мати на жорстких дисках комп'ютера сотні або навіть 
тисячі книг та іншої текстової інформації. Легкість, з якою можна знайти і 
скачати з Інтернету майже будь-яку книгу, вражає.

Серед найбільш поширених програм для читання КНЕЛ відзначу 
наступні:

Нааіі Кеагїег
- найперша «читалка» для комп‘ютерів, яка повною мірою підтримувала 

кирилицю.
ЇЇ можливості:
• перегляд текстових і НТМЙ файлів;
• підтримка кирилиці з автоматичним визначенням кодування;
• збереження поточної позиції у файлі при виході з програми;
• зображення малюнків у документах;
• можливість вибору будь-якого шрифту, розміру;
• повноекранний і альбомний режим;
• вибір кольорів;
• пошук за текстом;
• закладки та зміст;
• вбудована підтримка словника;
• автоматичне розставляння перенесень в текстах;
• виведення тексту в декілька колонок;
• можливість читання файлів прямо з 2ір архівів.
На жаль, останні роки програма практично не удосконалювалася.
Помітним недоліком Нааїі Кеагіег є також те, що вона не може 

показувати деякі картинки ^рд. А ще вона не знає про існування української 
мови...
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ЕВКеагїег
• безкоштовна програма з відкритим кодом, тому вона розуміє тільки 

відкриті формати. Це означає, що якщо у вас є книга, захищена ^КМ , то 
РВКеагіег її відкрити не зможе. Більше інформації на Вікіпедії 
(Шр://ги.шкіре4іа.ог£/шкі/РВКеа4ег). Український інтерфейс присутній.

Відкрийте для себе можливості АгїоЬе АсгоЬаІ Кеагїег.
Безкоштовна програма АгіоЬе АсгоЬаї Кеагїег ^ С  пропонує більше 

можливостей, ніж інші програми для читання, друку та рецензування файлів 
Р^Р. Інтеграція з хмарними сервісами АгіоЬе ^оси теп ї Сїоигї дає додаткову 
перевагу -  працювати з документами Р^Р  на комп'ютерах і мобільних 
пристроях.

Перегляд і анотування файлів Р^Р. АсгоЬаї Кеагіег ^ С  дозволяє не 
тільки відкривати і переглядати файли Р^Р. Ви можете з легкістю додавати 
анотації до документів за допомогою повного набору інструментів 
коментування.

Відкрийте документ один раз і читайте його де завгодно. Завдяки 
функції МоЬіІе ^іпк ви отримуєте миттєвий доступ до всіх недавно 
переглянутих файлів, незалежно від того, де вони були відкриті в останній 
раз: на комп'ютерах, в браузерах або на мобільних пристроях.

Перетворення файлів Р^Р  в документи ^оггі. Всього один клік -  і ви 
зможете користуватися додатковими сервісами АгіоЬе ^оси теп ї Сїоий 
Додаток Кеагіег дозволяє активувати додаткові можливості для створення 
файлів Р^Р  та експорту цих файлів в ^оггі або Ехсеї.

Заповнення, підписання і відправка Р^Р-форм. Попрощайтеся з 
паперовими формами. Вводьте текст безпосередньо у форми Р^Р. Додавайте 
електронні підписи. Відправляйте форми електронною поштою. Зберігайте 
копії для себе.

5.Популярні програми для створення книжок
От ми і підійшли до засобів, за допомогою яких є можливість самостійно 

створювати КНЕЛи. Їх дуже багато і кожен рік з ’являються десятки нових 
програм.

На сьогоднішній день існує не так багато програмних засобів для 
створення електронних інтерактивних книг, які дозволяють створювати 
якісний контент відповідно до вимог, до подібних ресурсів. Більшість 
розробників пропонують програми, які умовно можна розділити на категорії:

• програми для конвертації текстових файлів в формат ргїГ чи М т і 
(М8 ^оггі, 8йазой еВоокРгее, РБР Сопуейег);
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• візуальні редактори веб-сторінок (ІШр://\у\у\у.пуц.сот, 
Ш р: //ууу.котрогег.пеі, Ш р: //ЬгиІІуогґеІ .ги/іигЬо 8Йе, Ш р: //уі агїтахі .пеї/ІїтІ - 
егїіїог, №опИТМЬ 4.5 тощо);

• програми для створення електронних книг (йеагптд Сопїепї: 
^еVе1ортепї 8узїеш (^С ^8) від Місгозой, еВоок Кеагіег ^ігаггї, 8ипКау 
ВооЮШсе тощо).

Проте більшість представлених ресурсів не дають можливості додавати 
інтерактив, не завжди готовий продукт можна переглянути на мобільному 
пристрої (планшеті, смартфоні), зрідка ці ресурси мають дружний інтерфейс 
та доступність в опануванні пересічними користувачами.

На противагу їм з ’являються програмні засоби (онлайн-ресурси), які 
дозволяють створювати інтерактивні електронні книги, доступні для 
скачування на мобільні пристрої в онлайнових магазинах. Серед таких 
ресурсів слід виділити ййр://ип4егра§е.сош, еРиЬІісапа, іВоокз АиШог, Воок 
Сгеаіог, Воок ^гіїег, Сгеайуе Воок ВиіШег, 8їогуКії та багато інших. 
Розглянемо деякі з них.

Ресурс ЦпгїегРаде є одним з найпростіших в опануванні педагогами, не 
потребує встановлення на комп’ютер спеціального програмного 
забезпечення для редагування книг (надається онлайновий редактор -  Рис.1), 
проте поки що відсутня можливість додавання інтерактиву до об’єктів. 
Об’єкти, з якими є можливість працювати, -  це текст, зображення, відео, 
посилання, йїшї-сторінки. Також автор має можливість публікувати видання 
в спеціальному додатку-каталозі інтерактивних книг для Ї08 і Лд4гоі4 і 
отримувати відрахування з продажів.

Рисунок 1. Онлайновий редактор. Адреса сайту Н((р://ипйеграде.сот
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Ресурс еРиЬІіеапа потребує встановлення редактора (Рис. 2) на 
комп’ютер, проте має більш потужний інструментарій для розробки 
інтерактивних книг -  налаштування властивостей об’єктів, подій 
(натискання, перетягування, зміна орієнтації пристрою, відкриття, закриття, 
струшування тощо), дій (трансформація об’єкта, навігація, навігація за 
об’єктами книги, ефекти аудіо та анімації), використання змінних при 
налаштуванні подій, проводити інтерактивне опитування та тестування. 
Готові видання розробник може розміщувати в кіоску, визначивши вартість 
своєї книги, а користувачі мають можливість читати книги на планшетах на 
базі і08 , ’М тй о^з чи Апгігоід.

Рисунок 2. Ресурс еРиЬІіеапа потребує встановлення редактора
Адреса сайту: Шр://ериЬНсат.пе1
Отже, сьогодні з ’явилась достатня кількість програмних засобів для 

створення якісних інтерактивних електронних книг для планшетів або 
смартфонів на базі різних ОС. В свою чергу, планшети та електронні книги 
здатні не лише значно підвищити ефективність навчання, мотивувати учнів 
до навчання, але й стати потужним інструментом для здобуття знань. Для 
вчителів розробка та використання електронних книг може стати поштовхом 
до творчості та підвищення рівня компетентності в питаннях ІКТ.

6. Принципи і вимоги до розроблення підручників
Будь-який навчальний підручник повинен відповідати таким критеріям: 

адекватність, швидкість і міцність сприйняття учнями навчальної інформації. 
Щоб інформація сприймалась адекватно, повинен дотримуватися принцип 
однозначності. Це означає, що кожен мовний вираз, використаний при 
викладі навчального матеріалу, повинен бути символом одного і того ж 
об’єкта.
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Неадекватність сприйняття матеріалу виникає і в тому випадку, коли 
використовуються близькі за звучанням терміни.

Неоднозначність змістових значень слів погіршує розуміння й 
усвідомлення навчальних текстів, спотворює знання і уявлення. Щоб 
допомогти учням зрозуміти і усвідомити неоднозначні терміни, після 
ознайомлення матеріалу доцільно помістити рубрику «Зверніть увагу», в 
якій даються відповідні пояснення.

Під час викладення матеріалу доводиться звертатися до навчальної 
інформації, засвоєної раніше. Немає ніякої упевненості у тому, що учень 
пам’ятає її, тому в текст доцільно вставити спеціальні нагадування, типу: 
«Нагадаємо, що». Окрім цього, широко використовуються посилання, що 
допомагають швидко знайти засвоєний раніше матеріал. Для цього ж 
призначені різні покажчики, розміщені у кінці навчальної книги.

Для реалізації принципу «швидкість і міцність сприйняття навчальної 
інформації» в посібнику використовуються графіки, таблиці, діаграми, 
схеми, які підсилюють інтенсивність сприйняття навчального матеріалу.

Підсумовуючи наведене вище, зазначу: створення підручника має 
відповідати таким вимогам:

1. Науковість. Означає достатню глибину, коректність і наукову 
вірогідність викладеного навчального матеріалу, врахування останніх 
наукових досягнень. Процес засвоєння навчального матеріалу має 
будуватися відповідно до сучасних методів наукового пізнання: експеримент, 
порівняння, спостереження, абстрагування, узагальнення, конкретизація, 
аналогія, індукція і дедукція, аналіз і синтез, метод моделювання, у тому 
числі й математичного, а також метод системного аналізу.

2. Доступність. Означає необхідність визначення ступеня теоретичної 
складності й глибини вивчення навчального матеріалу.

Неприпустима надмірна ускладненість і перевантаженість цього 
матеріалу, що робить оволодіння ним непосильним для учня.

3. Проблемність. Обумовлюється самою сутністю й характером 
навчально-пізнавальної діяльності. Коли учень/студент стикається з 
навчальною проблемною ситуацією, його розумова активність зростає.

4. Наочність. Означає необхідність урахування чуттєвого сприйняття 
досліджуваних об’єктів, їх макетів або моделей та їх особисте 
спостереження. Вимоги наочності в електронних виданнях реалізуються на 
принципово новому, вищому рівні, із застосуванням мультимедійних засобів.

5. Системність. Передбачає послідовність засвоєння учнем певної 
системи знань у досліджуваній предметній галузі. Необхідно, щоб знання,
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вміння і навики формувалися у певній системі з дотриманням логічного 
порядку й знаходили застосування в житті.

Для цього необхідно:
• подавати навчальний матеріал у систематизованому й структурованому 

вигляді;
• ураховувати як ретроспективи, так і перспективи сформованих знань, 

умінь і навичок при організації кожної порції навчальної інформації;
• ураховувати міжпредметні зв’язки досліджуваного матеріалу;
• ретельно продумувати послідовність подачі навчального матеріалу і 

його впливу при засвоєнні.
7. Роль електронного підручника у навчальному процесі

Важливою умовою використання педагогічних програмних засобів у 
навчальному процесі є готовність вчителів до роботи з електронними 
ресурсами. Сучасні педагогічно ефективні електронні засоби навчального 
призначення створюються з метою забезпечення можливості реалізації 
сучасних педагогічних технологій. Тому вчителю для ефективного 
використання таких електронних ресурсів недостатньо просто володіти 
інформаційно-комунікаційними технологіями, а необхідно також вміти 
застосовувати інноваційні педагогічні технології, сучасні методи та 
організаційні форми навчання.

Для підвищення ефективності впровадження педагогічних програмних 
засобів у навчальний процес, а також з метою розповсюдження 
інноваційного педагогічного досвіду та методичної підтримки вчителів, що 
починають впроваджувати електронні засоби навчального призначення на 
своїх уроках, доцільним є створення навчально-методичних комплектів.

Електронний підручник покликаний не замінити друкований посібник, а 
доповнити його за рахунок подання навчального матеріалу в іншому вигляді 
-  за допомогою акцентів на ключових поняттях, тез та опорних схем, 
використання інтерактивних завдань, великої кількості мультимедійного 
ілюстративного матеріалу, що може використовуватися як при фронтальній 
роботі з використанням мультимедійного проектора та інтерактивної дошки, 
так і для самостійної роботи з навчальним матеріалом, узагальнення, 
повторення тощо, а також додаткових матеріалів, файлів-заготовок та 
шаблонів для виконання практичних завдань. Такі матеріали надають 
можливість учителю економити час при підготовці до уроку, а також 
ефективно організовувати навчальну діяльність учнів на уроці, що сприяє 
досягненню очікуваних результатів навчання учнів.
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8. Створення електронної книги
Електронна книга -  зручний і перспективний винахід, і якщо вам 

хочеться перевести в цей формат улюблену книгу або навчальний посібник 
або опублікувати електронну книгу, це не займе великих витрат часу і сил.

Якщо у вас з ’явилося бажання створити е-Ьоок (електронна книга), тоді 
вам досить слідувати простим інструкціям.

1. Для початку визначтеся з темою вашої майбутньої електронної книги. 
Ви можете виступити експертом або консультантом для вирішення якої- 
небудь проблеми.

2. Далі досліджуйте свою тему. Перегляньте новини, статті, сайти, блоги 
і форуми з потрібної тематики.

3. Заведіть окрему папку, в яку розміщуйте робочі файли, які будуть 
використані у вашій книзі.

4. Коли ви зберете необхідний матеріал, розробіть план вашої книги. Це 
необхідно для того, щоб структурувати всі відомості, організувати всі ідеї і 
думки. Це допоможе вам у написанні вашої книги.

5. За розробленим планом наберіть в Місгозой ^оггі всі тексти для 
подальшої обробки. Якщо у вас є свій тематичний ресурс, посилайтеся на 
нього в книзі. Використовуйте зображення та інші графічні елементи для 
отримання більш цікавого контенту.

6. Як тільки весь матеріал буде готовий і відредагований, ви можете 
використовувати два варіанти створення книги: створення книги в Р ^Р  або в 
ЕХЕ форматі.

Якщо ви хочете зробити свою книгу в Р^Р  форматі, в такому випадку 
необхідно конвертувати ^ о гй  у файл Р^Р. Р^Р  є популярним форматом, 
який підтримується різними портативними пристроями і може бути 
переглянутий за допомогою різних доступних комп’ютерних програм.

7. Для конвертації файлу в ЕХЕ формат вам знадобляться спеціальні 
програми зі створення електронних книг. Ось одна з них:
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-КаШа еВоок Сотріїег ОоШ -  програма для створення електронних книг 
з інтегрованою пошуковою системою всередині книги, захистом-паролем і 
обмеженням від копіювання.

8. І наостанок, варто подумати і про дизайн обкладинки. Незважаючи на 
те що ваша електронна книга не матиме паперового варіанту, все ж 
віртуальна 3 ^  обкладинка зробить вашу книгу професійним продуктом. 
Обкладинку можна зробити за допомогою РЬоїозЬор або використовуючи 
спеціальні безкоштовні утиліти зі створення 3 ^  обкладинки.

Як тільки книга буде готова, можете приступити до її безкоштовного або 
за гроші поширення.

Технологія створення інтерактивної книги
Інтерактивна книга складається з локацій, тобто безперервних 

фрагментів тексту, кожний з яких має один чи кілька переходів до наступних 
локацій. Якщо переходів більше одного, маємо ключовий момент -  
розгалуження. Кінцеві локації закінчують сюжет і забезпечують можливість 
переходу на початок книги. У такому найпростішому вигляді інтерактивна 
книга є гіпертекстом.

Гіпертекст -  це сукупність фрагментів тексту, які містять вузли для 
переходу між ними, що дає змогу читачеві обирати послідовність читання.

Погодьтеся, що це визначення повністю відповідає суті інтерактивної 
книги, а отже, для її реалізації можна скористатися однією з технологій, що 
дає змогу створювати гіпертекст.

Зазначу: яку б технологію ви не обрали, завдання, що постануть перед 
вами, будуть наступними:

-  розробка дизайну книги та дизайну кожної локації;
-  створення та форматування тексту локацій;
-  ілюстрування книги;
-  додавання аудіо- та відеофрагментів;
-  розробка системи навігації.
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При створенні електронних підручників необхідно враховувати 
наступне:

1. Дизайн та оформлення не повинні відволікати увагу від навчального 
процесу та негативно впливати на показники здоров’я;

2. Анімація підручника повинна якомога наочніше демонструвати 
способи вирішення завдань;

3. При використанні звуку необхідно враховувати, що від його якості 
залежить не тільки можливість засвоєння матеріалу, а й естетичний зміст 
підручника;

4. Електронний підручник повинен максимально полегшити процес 
розуміння, вивчення теми, залучаючи до процесу навчання інші, ніж у 
звичайному друкованому посібнику, можливості людського мозку, зокрема 
слухову та емоційну пам'ять;

5. Ефект пізнання посилюється, якщо навчальні завдання, які 
вирішуються в рамках інформаційних технологій навчання, пов'язані з 
практичною діяльністю майбутнього фахівця або представляють інтерес у 
його сьогоднішній навчальній діяльності.

П рактична частина
1. Для початку визначіться з темою вашої майбутньої електронної книги, 

наприклад «Склад ПК».
2. Створіть окрему папку, в яку розміщуйте робочі файли, які будуть 

використані у вашій книзі.
3. Далі ви будете досліджувати свою тему. Для цього перегляньте 

книжки, новини, статті, сайти, блоги і форуми з потрібної тематики і 
збережтіть їх у папці.

4. Розробіть план вашої книги.
5. За розробленим планом наберіть в Місгозой ^оггі всі тексти для 

подальшої обробки. Використовуйте зображення та інші графічні елементи 
для отримання більш цікавого додатку.

6. Розробіть систему навігації. Всі необхідні заголовки в тексті оформіть 
стилем, наприклад Заголовокі. В кінці тем вставіть слово «ЗМІСТ» для 
переходу на зміст книги (переходу на початок книги). Виконайте 
ілюстрування книги.

7. Помістіть рубрики «Зверніть увагу», «Нагадаємо, що» та інші.
8. Встановіть гіперпосилання.
Для цього необхідно структурувати документ: зміст має

розташовуватися на першій сторінці, а розділи -  на наступних. Після того як 
буде виділено перший розділ у змісті, по ньому необхідно клацнути правою 
клавішею мишки і вибрати пункт «Гіперпосилання». Після цього перед
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користувачем відкриється діалогове вікно Вставити посилання. Вибрати 
кнопку, зв’язати з Місце в документі -  з правого боку з'явиться повний 
список розділів документа. Вибір підтверджується натисканням кнопки ОК. 
Якщо всі дії виконані правильно, при натисканні на перший розділ в змісті, 
вона відкриється користувачеві. За аналогією «прив'язуються» всі інші 
розділи.

9. Як тільки весь матеріал буде готовий і відредагований, ви можете 
створити книгу в Р ^Р  форматі:

• Виберіть вкладку Файл.
• Натисніть команду Зберегти як. Відкривається відповідне 

діалогове вікно, в якому слід ввести:
У полі Ім ’я файлу введіть ім’я файлу (якщо це ще не зроблено).
У списку Тип файлу виберіть тип Р^Р  (*.рй£).

• Завершивши, натисніть кнопку Зберегти.
10. Переглянемо створений уривок книги. І так далі. Бажаю натхнення в 

цій нелегкій роботі.

Висновки
Важливим здобутком у впровадженні новітніх технологій у навчально- 

виховний процес є використання електронних підручників. Адже саме цей 
винахід, безсумнівно, покликаний стати невід’ємною частиною новітніх 
інформаційно-комунікативних технологій, здатних урізноманітнити та 
зробити більш ефективним навчально-виховний процес відповідно до вимог 
сьогодення.

Електронний підручник є комплектом навчальних, контролюючих, 
моделюючих та інших програм, в яких відображено основний науковий зміст 
навчальної дисципліни. Електронний підручник забезпечує практично 
миттєвий зворотний зв’язок; допомагає швидко знайти необхідну 
інформацію, пошук який в звичайному підручнику важкий; істотно 
заощаджує час при багаторазових зверненнях до гіпертекстових пояснень; 
разом з коротким текстом показує, моделює і т.д.

До недоліків електронного підручника можна віднести не зовсім хорошу 
якість шрифту, дисплея як засобу сприйняття інформації і більш високу 
вартість у порівнянні з книгою.

На сьогоднішній день розроблено велику кількість електронних 
підручників із різних предметів, які є зручними для домашнього навчання, а 
також для використання в навчальних закладах. Електронні підручники 
істотно підвищують якість візуальної інформації, вона стає яскравішою, 
кращою, а чим цікавіше подано матеріал, тим цікавіше його вивчати. Тому
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можливості електронних підручники не обмежуються тільки викладом і 
демонстрацією матеріалу, вони призначені для того, щоб зацікавити учня та 
швидко опанувати тему. Часто електронні підручники створюють вчителі, 
нерідко з допомогою учнів. Розроблені посібники вчителі використовують в 
навчальному процесі у викладанні предметів.

Можна зробити висновок, що створення електронного підручника є 
новим корисним засобом підготовки майбутніх фахівців. Його використання 
може допомогти вчителю при представленні матеріалів на лекціях, 
семінарах, у лабораторних роботах, для проведення спеціальних 
факультативних курсів і консультацій, а також у виховній роботі.

На мій погляд, розробка та використання електронних мультимедійних 
навчальних підручників додає можливостей модернізації системи навчання, 
зокрема на заняттях з інформатики та ІКТ. Очевидно, електронні навчальні 
посібники не можуть бути рівноцінною альтернативою викладачу, хоча і 
припускають альтернативні форми подання матеріалу, виконання вправ і 
контролю знань. Це, звичайно ж, розширення можливостей вибору для 
педагога при організації навчального процесу і способів подання матеріалу, 
не виключаючи використання інформаційних комп’ютерних технологій 
спільно з традиційними підручниками, а також в умовах забезпечення 
живого спілкування викладача і учнів.

Електронні навчальні посібники дозволяють збагатити курс навчання, 
доповнюючи його різноманітними можливостями комп'ютерних технологій, і 
роблять його таким чином цікавішим і привабливішим для учнів. Високий 
ступінь наочності представленого матеріалу, взаємозв'язок різних 
компонентів курсів, комплексність та інтерактивність надають програмам 
властивостей незамінних помічників як для учня, так і для викладача. 
Завдяки комплексу різноманітних мультимедійних можливостей 
(відеосюжети, анімація, звук, якісні ілюстрації та ін.) процес навчання стає 
ефективнішим і цікавішим.

Як і в створенні будь-яких складних інформаційних систем, при 
підготовці електронного підручника вирішальним для досягнення мети є 
досвід, кваліфікація, креативність автора.

Автор має володіти знаннями про історію та можливості електронних 
підручників. Успіх електронного підручника буде залежати від того, як він 
"впишеться" в навчальний процес.

Акцентуємо увагу на основних етапах розробки електронного 
підручника:

-  Вибір інформаційних джерел (відповідно до змісту навчальної 
програми);
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-  Розробка змісту (розділів, логічних зв’язків) та переліку понять;
-  Переробка текстів в змістовні модулі;
-  Реалізація гіпертексту в електронній формі;
-  Реалізація комп'ютерної підтримки;
-  Відбір матеріалу для мультимедійної реалізації;
-  Звукова та візуальна реалізація матеріалу.

Отримані у результаті роботи електронні засоби проходять апробацію. 
Учні задоволені можливістю участі у корисній розробці, елементами новизни 
у навчальному процесі, довірою викладачів, цікавою науково-дослідницькою 
роботою. Результати навчання позитивно змінюються.

Це свідчить про безперечну корисність зазначеної діяльності.
Підводячи підсумки, можна відповісти на важливі питання: кому і 

навіщо потрібен електронний підручник?
1. Для організації самостійної роботи учнів:

-  полегшує розуміння досліджуваного матеріалу за рахунок інших, ніж в 
друкованій навчальній літературі, способів подачі матеріалу, 
позитивно впливає на слухову і емоційну пам'ять і т.п.;

-  допускає адаптацію відповідно до потреб учня, рівня його підготовки;
-  дозволяє зосередитися на суті предмета, розглянути більшу кількість 

прикладів;
-  вирішити більше завдань;
-  надає можливості для самоперевірки на всіх етапах роботи;
-  виконує роль наставника, надаючи необмежену кількість роз'яснень, 

повторень, підказок та інше.
2. Для використання на практичних заняттях:

-  дозволяє викладачу проводити заняття у формі самостійної роботи за 
комп'ютерами, залишаючи за собою роль керівника і консультанта;

-  дозволяє за допомогою комп'ютера швидко і ефективно контролювати 
знання учнів, задавати зміст і рівень;

-  дозволяє використовувати комп'ютерну підтримку для вирішення 
більшої кількості завдань, звільняє час для аналізу отриманих рішень і 
їх інтерпретації;

-  дозволяє виносити на лекції та практичні заняття матеріал, можливо 
менший за обсягом, але більш суттєвий за змістом, залишаючи для 
самостійної роботи те, що виявилося поза рамками аудиторних занять;

-  дозволяє оптимізувати співвідношення кількості та змісту прикладів і 
завдань, які розглядаються в аудиторії і задаються для домашнього 
вивчення.
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Конкурси фахової майстерності за напрямом «Металообробка»

Тетяна Ярмолінська,
методист НМК ПТО у  Київській області

Мета даної публікації -  підбити підсумок участі у конкурсах фахової 
майстерності, організованих у 2015-2016 навчальному році серед учнів та 
майстрів виробничого навчання з професій, що належать до металообробних 
галузей.

У 2015/2016 навчальному році таких конкурсів для професійно- 
технічних навчальних закладів Київської області було два: регіональний 
(Київ та Київська область) для майстрів виробничого навчання з курсу 
«Основи слюсарної справи» та Всеукраїнський конкурс фахової майстерності 
з професії «Електрогазозварник» (обласний та загальнонаціональний етапи) 
для учнів.

Запрошення до участі у регіональному конкурсі майстрів виробничого 
навчання з курсу «Основи слюсарної справи» надійшло у жовтні 2015 року. 
Даний конкурс проходив на базі Державного навчального закладу 
«Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та 
будівельної механізації» два дні -  
25 та 26 листопада 2015 року. У 
перший день презентувався один з 
уроків курсу «Основи слюсарної 
справи» (за вибором учасника) та 
перевірявся теоретичний рівень 
знань конкурсантів (тестування).
Другий день був присвячений 
виконанню завдань практичного 
туру.

Спілкування з колегами завжди корисне, воно збагачує досвід, підказує 
шляхи вирішення проблем, допомагає знайти сучасні методи навчання навіть 
у такій давно відомій справі, як слюсарна.

Ближче познайомитись із роботою своїх київськиї колег та перевірити 
рівень своєї майстерності виявили бажання майстри виробничого навчання
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п’яти навчальних закладів Київської області. Столичну область на змаганнях 
достойно представили та посіли такі місця:

1. Кириченко Віктор Андрійович, майстер виробничого навчання ДНЗ 
«Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича» -  
ІІ місце.

2. Марценюк Сергій Петрович, майстер виробничого навчання ДПТНЗ 
«Фастівський центр професійно-технічної освіти» -  IV місце.

3. Коваль Іван Васильович, майстер виробничого навчання ДНЗ 
«Катюжанське вище професійне училище» -  V  місце.

4. Курдюков Микола Петрович, майстер виробничого навчання ДНЗ 
«Березанський професійний аграрний ліцей» -  ІХ місце.

5. Шишмарьов Сергій Васильович, майстер виробничого навчання 
ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти».

Участь у конкурсі дозволяє дуже критично оцінити власні можливості, 
свою підготовку, порівняти себе з іншими учасниками, побачити свої 
переваги над іншими та свої недоліки. Не дарма кажуть: «Все пізнається у 
порівнянні».

У «Положенні про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності» 
визначено основні завдання, що стоять перед конкурсами фахової 
майстерності:

-  стимулювання творчого самовдосконаленняч учнівської молоді;
-  виявлення, розвиток обдарованих учнів, реалізація їх здібностей;
-  формування творчого покоління молодих робітників для різних галузей 

виробництва;
-  підвищення інтересу до поглибленого вивчення загальнотехнічних та 

фахових дисциплін;
-  популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
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-  підвищення рівня викладання навчальних та спеціальних дисциплін 
фахової підготовки учнів.
Конкурси фахової майстерності мають велике значення як для 

професійно-технічних навчальних закладів, так і для управлінських та 
методичних структур, бо дають можливість оцінити рівень підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників. Конкурс дозволяє порівняти 
підготовку у різних навчальних закладах, сприяє удосконаленню організації 
навчання та покращанню рівня викладання фахових предметів. Оцінюючи 
підготовку учасників до конкурсу, педпрацівникам варто глибоко 
проаналізувати всі етапи конкурсних змагань, вдосконалити методи впливу 
на своїх вихованців, збагатитись досвідом для покращання результатів у 
майбутньому.

До конкурсу фахової майстерності за професією «Електрогазозварник» 
готувались учні п ’яти професійно-технічних навчальних закладів, де були 
випускні групи:

• державного навчального закладу «Білоцерківське професійно-технічне 
училище імені П.Р. Поповича»;

• державного професійно-технічного навчального закладу «Фастівський 
центр професійно-технічної 
освіти»;

• державного професійно- 
технічного навчального закладу 
«Бородянський професійний 
аграрний ліцей»;

• державного професійно- 
технічного навчального закладу 
«Володарський професійний 
аграрний ліцей»;

• державного навчального закладу 
училище».
ІІ етап Конкурсу проходив 16 березня 2016 року на базі державного 

навчального закладу «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича», де були створені належні умови для конкурсантів і 
роботи оргкомітету та журі.

Відповідно до умов конкурсу передбачено проведення теоретичного та 
практичного турів. Найкращий результат у теоретичному турі 
продемонстрував Лисенко Вадим, учень ДНЗ «Білоцерківське професійно- 
технічне училище імені П.Р. Поповича», набравши 50 балів з 60 можливих.

«Сквирське вище професійне
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Саме він за сумарною кількістю
балів обох турів посів перше місце у 
конкурсі фахової майстерності.

Для більшості учасників 
теоретичний тур виявився
нездоланним рубіконом: лише на
50% теоретичних питань було дано 
відповідь. Таким чином
напрошується висновок, що до 
теоретичного туру більшість учасників конкурсу готувалась не в повну силу.

Практичний тур пройшов у більш напруженій боротьбі та показав різні 
рівні підготовки конкурсантів. Максимальна кількість балів за виконання 
практичного туру -  240 балів: 140 -  за електрозварювання та 100 -  за 
газозварювання.

Порівнюючи отримані
результати змагання, варто 
підкреслити, що у вправності 
виконувати газозварювання
конкурсанти продемонстрували 
невелику розбіжність: вони набрали 
від 100 до 82 балів. При виконанні 
ручного дугового зварювання 
розбіжності у оцінках були значними

-  найвища оцінка 134 бали, найменша -  56. Таким чином, за сумою балів, 
отриманих за теоретичний та практичні тури учасники конкурсу отримали 
такі оцінки та посіли відповідні місця:

Назва ПТНЗ Прізвище ім’я по батькові 
учасника

Кількість
балів

Місце

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

Лисенко 
Вадим Володимирович

282 І

ДПТНЗ «Фастівський центр 
професійно-технічної освіти»

Рачковський 
Антон Юрійович

169

ДПТНЗ «Бородянський 
професійний аграрний ліцей»

Голота 
Валерій Рустамович

236 ІІ

ДПТНЗ «Володарський 
професійний аграрний ліцей»

Бондарук 
Олексій Володимирович

207

ДНЗ «Сквирське вище професійне 
училище»

Черній 
Сергій Олександрович

219 ІІІ
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Успішна організація та проведення І і ІІ етапів Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності -  запорука успішного виступу на 
завершальному ІІІ етапі конкурсу, тому підготовці до етапів конкурсу слід 
надавати належну увагу.

Аналіз результатів конкурсу повинен допомогти педпрацівникам 
зрозуміти, на що слід звертати увагу при підготовці до конкурсів фахової 
майстерності, на яких етапах підготовки зосередити зусилля. Адже 
підготовка до проведення конкурсу фахової майстерності включає декілька 
складових:

1. Організаційна робота
Організаційна робота включає в себе створення та організацію роботи 

оргкомітету та журі, забезпечення нормативно-правовими матеріалами 
(положення, накази, листи, інструкції, рекомендації тощо), розробка завдань 
до етапів конкурсу, підготовка приміщень для проведення конкурсу 
(майстерні, облаштування кабінету комп’ютерною технікою для проведення 
теоретичного туру), забезпечення обладнанням, матеріалами, спецодягом.

Важливим моментом організаційної роботи є залучення учнів до участі 
у проведенні конкурсу, психологічне їх налаштування до конкурсної 
боротьби, мотивованої підготовки до конкурсу. Організовуючи підготовку до 
конкурсу, особливу увагу слід приділити фаховій та психологічній підготовці 
учнів.

2. Професійно-теоретична підготовка учнів до конкурсу
Професійно-теоретична підготовка учнів до участі у конкурсі включає 

проведення занять із спеціальних дисциплін, професійно-теоретичної 
підготовки, поглиблене вивчення тем, які належать до магістральних 
напрямів у вивченні фахових предметів, підготовку до виконання тестових 
завдань, за предметами, що передбачені умовами конкурсу.

Г отуючись до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 
з професії «Електрогазозварник», оргкомітет спільно з членами журі знайшли 
нове рішення при визначенні завдань теоретичного туру. Кожен навчальний 
заклад, який брав участь у ІІ-му етапі конкурсу, мав свій варіант тестових 
завдань для теоретичного туру. За цими завданнями готувались учні до 
конкурсу у навчальному закладі і знали, що один із розділів потрапить у 
конкурсне теоретичне завдання.

Тестові завдання мали 60 запитань:
1. Обладнання та технологія зварювальних робіт -  25 запитань,
2. Електротехніка -  11 запитань,
3. Матеріалознавство -  7 запитань,
4. Технічне креслення -  7 запитань,
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5. Охорона праці -  10 запитань.
Перед початком конкурсу члени журі оцінили складність та 

коректність питань теоретичного туру та шляхом жеребкування визначили, 
від якого навчального закладу потраплять у тестові завдання питання із 
розділів, що визначені умовами конкурсу. Таким чином, п ’ять навчальних 
закладів, які змагалися у конкурсі з професії «Електрогазозварник», склали 
завдання теоретичного туру із п ’яти розділів і ніхто не мав спокуси 
заздалегідь розшукувати тестові завдання, що передбачені для проведення 
конкурсу.

3. Професійно-практична підготовка учнів до конкурсу
Професійно-практична підготовка учнів до конкурсу передбачає 

проведення майстрами виробничого навчання занять із виконання електро- та 
газозварювання деталей різними видами швів, у різних просторових 
положеннях, із різних металів, на різному зварювальному обладнанні. 
Підготовка полягає у напрацюванні стійких умінь і навичок зварювання, 
умінні готувати деталі та обладнання до зварювання, читати креслення, 
проводити обробку зварних поверхонь після зварювання, запобігати 
утворенню дефектів та усувати їх, дотримуватись правил техніки безпеки та 
охорони праці, правильно реагувати при виникненні аварійної ситуації, 
попереджати травматичні випадки та уміти надавати першу медичну 
допомогу.

4. Психологічна підготовка учнів до конкурсу
За час роботи із учнями майстер виробничого навчання вивчає своїх 

вихованців: знає особливості їх характерів, спостерігає за ними в різних 
життєвих ситуаціях та під час навчання у майстерні. Дуже важливою є та 
обставина, що в І етапі конкурсу дозволяється брати участь усім бажаючим, а 
в наступних етапах конкурсу лише переможцям. До першого етапу конкурсів 
фахової майстерності, що проводяться у професійно-технічних навчальних 
закладах слід залучати достатню кількість учнів (10-20 учнів). Участь у 
конкурсі має бути свідомою, виваженою, мотивованою.

У групі учнів, які навчаються, разом формуються певні 
взаємовідносини і для свого зростання серед однолітків, для набуття 
авторитету конкурс може стати таким трампліном. Особливо якщо майстер 
виробничого навчання та викладачі зуміють знайти потрібні слова, 
аргументи для закріплення свідомого рішення брати участь у конкурсі.

Умови змагання по-різному впливають на учасників конкурсу. Деякі 
дуже хвилюються, припускаються таких помилок, яких за звичайних умов 
ніколи не зробили б, інші -  навпаки: зосереджуються, концентрують увагу, 
активізують мислення, проявляють зібраність, охайність, піднімають із
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глибин підсвідомості усі свої знання та вміння і як результат -  досягають 
успіху. Для деяких учнів дуже важливим є дух змагання -  довести собі, 
майстру, викладачу, одногрупникам, на що він здатний, який він. Дуже 
важливо під час підготовки до конкурсу спрямувати ці позитивні прагнення 
на зростання майстерності, наполегливо долати труднощі для отримання 
перемоги якщо не над суперниками, то хоча б над собою.

Дуже важливо методичній службі, адміністрації, викладачам, майстрам 
виробничого навчання належну увагу приділяти підготовці учасників до І та 
наступних етапів конкурсу, а Навчально-методичному кабінету професійно- 
технічної освіти у Київській області стати натхненником в організації та 
проведенні конкурсів від початкового до заключного етапів.
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Творчий проект « Я  відкриваю ресторан»

Ольга Соломко,
викладач спецдисциплін

Інна Гагач,
майстер виробничого навчання 

ДНЗ «Богуславський центр професійно-
технічної освіти»

Рецепт успіху в ресторанному бізнесі: 
оперативність, чіткість, 

ввічливість в обслуговуванні, 
комфорт і привітність, вишукана кухня, 

швидкий розрахунок, чемні проводини гостей

10 лютого 2016 року в ДНЗ «Богуславський центр професійно - 
технічної освіти» відбулося відкриття ресторану «Мрія».

Метою підготовки та реалізації даного проекту стало створення 
реальних умов виробництва з професій: «Кухар», «Кондитер», «Офіціант», 
«Бармен», формування професійної та комунікативної компетентності учнів 
під час проведення виробничого навчання, що сприяє 
конкурентоспроможності на ринку праці.

Втілення проекту в життя розпочалося зі створення творчої групи під 
керівництвом О.Б. Соломко. До її складу увійшли І.Л. Гагач, Я.О. Гамарник, 
А.А. Мацаєнко, В.В. Лелека, О.В. Руденко, Л.С. Старинець , Н.М. Хайтул. 
Долучилися до підготовки проекту і учні груп: №№ 14, 34, 44 за професією 
«Кухар, кондитер»; №№23, 33, 43 за професією «Кухар,офіціант, бармен»; 
№1 за професією «Кухар».

Для початку члени робочої групи розробили план роботи:
1. Ознайомлення з літературою з теми організації кейтерингового 

обслуговування та обслуговування споживачів в закладах ресторанного 
господарства.

2. Розподіл обов’язків із підготовки заходу серед членів творчої групи.
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3. Поповнення матеріально-технічної бази при підготовці заходу 
(придбання шоколадного та винного фонтанів, посуду для 
кейтерингового обслуговування, різнорівневих підставок та фуршетних 
столів).

4. Складання графіку роботи ресторану. Підготовка приміщень для 
обслуговування відвідувачів.

5. Складання меню для 
обслуговування за барною 
стійкою, в ресторані та під час 
фуршету.

6. Приготування закусок та 
кондитерських виробів для 
фуршетного столу, напоїв та 
коктейлів для обслуговування 
на барі, страв для 
обслуговування в ресторані.
Попередньо було проведено моніторингові дослідження: 

бліцопитування учнів та викладачів центру щодо характеристики 
майбутнього підприємства ресторанного господарства; розроблено меню, 
прейскурант та іменні запрошення, в яких вказувався графік роботи 
ресторану та реклама закладу.

Майстрами виробничого навчання Мацаєнко Г.А, Гамарник Я.О. та 
учнями групи №33 було проведено підготовку торгового залу до 
обслуговування:
♦♦♦ прибирання та провітрювання приміщення;
♦♦♦ отримання в сервізній посуду, скла, приборів та білизни;
♦♦♦ полірування приборів, скла та посуду;
♦♦♦ накриття столів скатертинами;
♦♦♦ організація допоміжного столу;
♦♦♦ виконання попередньої сервіровки столу до обіду.

~ 161 ~



За дві години до відкриття ресторану роботу учнів-офіціантів прийняв 
метрдотель. Навчальний кабінет організації та обслуговування став імітацією 
торгового залу ресторану, а майстри та викладачі нашого навчального 
закладу -  бажаними гостями.

Майстрами виробничого навчання Старинець Л.С., Руденко О.В. та 
учнями групи № 43 («Бармен») було попередньо організовано робоче місце 
бармена:
❖ отримання посуду, приборів, білизни;
❖ полірування посуду, скла та приборів;
❖ організація допоміжного столу;
❖ перевірка справності обладнання та інвентаря;
❖ підготовка інгредієнтів та 

декору відповідно до 
коктейльної карти. І закипіла 
робота: учні-кухарі проводили 
заготовки для приготування 
страв згідно з меню; учні- 
кондитери випікали бісквітні 
капсули та готували декор для 
оздоблення тістечок та десертів.

Для гостей був оформлений фуршетний стіл, для сервірування якого 
використовувався посуд, закуски та десерти в сучасному стилі. На окремих 
столах працювали шоколадний та винний фонтани, на різнорівневих 
підставках презентувалися десерти та тістечка. Паралельно з фуршетним 
обслуговуванням учні-бармени працювали за барною стійкою, готували і 
пропонували гостям коктейлі.

Після фуршету метрдотель запросив гостей до зали для 
обслуговування. Тут звучала заспокійлива музика, офіціанти 
супроводжували гостей до столів відповідно до іменних запрошень, подавали 
меню та приймали замовлення. Бланки замовлень доставлялись на бар та на 
кухню. Прийнявши замовлення, офіціанти перевіряли, чи відповідає 
сервірування столу замовленим стравам, при необхідності проводили 
досервірування. Обслуговування проводилось відповідно до замовлень, 
згідно з правилами, після чого проводились розрахунки з відвідувачами та 
прибирання залу.

Метрдотель стримано та вміло компенсував настрій гостей за 
недоречності, які виникали в ході обслуговування.
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Висновки
Відкрити власний ресторан чи кафе -  така ідея відвідує багатьох 

молодих спеціалістів. Адже, здається, це так просто. Головне -  вміти 
готувати, чітко розрахувати вартісні показники, вигідність та рентабельність 
майбутнього підприємства.

Перед відкриттям ресторану «Мрія» був розроблений бізнес-план, 
частиною якого був кошторис на бізнес. Особливою була і концепція 
закладу: не лише європейська чи лише українська кухня, а щось вишукане, 
актуальне, сучасне -  таке, що задовольнить смаки найвибагливіших 
відвідувачів. Гості ресторану «Мрія» часто замовляли рибні страви, тому 
організатори зробили висновок про актуальність в меню рибних страв.

По закінченні роботи ресторану метрдотелем були підведені підсумки 
роботи закладу, зроблені уроки відносно його рентабельності: Одним з 
аргументів рентабельності ресторану може бути загальне зниження цін.

А ще майбутні ресторатори зрозуміли прості істини:
• при корегуванні меню необхідно врахувати місце знаходження 

закладу та контингент, який може бути потенційним клієнтом ресторану;
• кількість та асортимент посуду, скла та приборів повинен чітко 

відповідати меню та кількості посадочних місць ресторану.
При обслуговуванні гостей в ресторані «Мрія» учні-офіціанти, учні- 

кухарі, учні-кондитери, учні-бармени показали свої знання, уміння, навички 
на своїх робочих місцях, чим підтвердили свою компетентність як 
спеціалістів у своїй професійній галузі.
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Тестові завдання з охорони праці

Валентина Дольна,
викладач охорони праці 

ДНЗ «Київське обласне вище 
професійне училище харчових технологій 

та ресторанного сервісу»

Актуальним питанням в Україні є впровадження у виробничий процес 
основного принципу політики держави щодо охорони життя і здоров’я 
працюючих, створення безпечних умов праці на підприємствах та підготовки 
висококваліфікованих фахівців з охорони праці.

З метою формування у майбутніх кваліфікованих робітників 
необхідного рівня знань і вмінь з правових та організаційних питань охорони 
і гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки праці, електробезпеки, 
пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим при нещасних 
випадках, а також вироблення активної позиції щодо практичної реалізації 
принципу пріоритетності життя та здоров’я людини та результатів 
виробничої діяльності у ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 
харчових технологій та ресторанного сервісу» розроблено тестові завдання з 
предмету «Охорона праці». Вони сприяють більш ефективній реалізації 
навчальної програми з предмету «Охорона праці» при підготовці 
висококваліфікованих робітників із м ’ясопереробного, кухарсько- 
кондитерського виробництва і автослюсарної справи.

Методична розробка «Тестові завдання з охорони праці» включає в 
себе тести з шести розділів: «Правові та організаційні основи охорони праці», 
«Основи безпеки праці в галузі», «Основи гігієни праці», «Основи 
електробезпеки», «Основи пожежної безпеки», «Надання першої допомоги 
при нещасних випадках». Для прикладу наводимо тести за розділом «Правові 
та організаційні основи охорони праці». З повним варіантом тестів можна 
ознайомитися на сайті НМК ПТО у Київській області (’̂ ^^.оЬІрїо.іп.иа).

Сподіваємось, що дана методична розробка стане у нагоді і при 
підготовці робітників інших професій.
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Тести перевірки знань з предмету «Охорона праці» 
до розділу 1 «Правові та організаційні основи охорони праці»

1. «Охорона праці» -  це:
1. Створення на кожному робочому місці безпечних умов праці.
2. Система правових заходів і засобів.
3. Система санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності 
людини.

4. Система правових, соціально-економічних, організаційно - 
технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних засобів і 
заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я людини у  процесі 
трудової діяльності.

2. Головною метою охорони праці є:
1. Зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів на організм людини.
2. Метод аналізу та оцінювання стану охорони праці на

підприємстві.
3. Правові і нормативні бази охорони праці в Україні.
4. Фонд соціального страхування.
3. Я кі вимоги щодо підготовки робітників для виконання робіт з 

підвищеною небезпекою?
1. Не відмовлятися від дорученої роботи.
2. Д іє віковий ценз: мають бути не молодші 18 років.
3. Підготовка нових робітників ведеться лише на виробництві.
4. Знизити рівень професійних захворювань.
4. Програма з предмету «Охорона праці» складається з:
1. 5 розділів.
2. 8 розділів.
3. 4 розділів.
4. 6 розділів.
5. Хто здійснює вищий нагляд за дотриманням законодавства про 

охорону праці?
1. Комісія з питань охорони праці.
2. Інженер з охорони праці.
3. Генеральний прокурор.
4. Державний комітет з охорони праці.
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6. Хто здійснює внутрішньовідомчий контроль за станом охорони 
праці на підприємстві?

1. Професійні спілки.
2. Служба охорони праці.
3. Генеральний прокурор.
4. Міністерства та відомства.
7. Хто здійснює громадський контроль за станом охорони праці на 

підприємстві?
1. Міністерства та відомства.
2. Професійні спілки.
3. Роботодавець.
4. Служба охорони праці.
8. Який нормативний акт регулює питання дисципліни та 

організації внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві?
1. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
2. Статут.
3. Колективний договір.
4. Трудова угода.
9. Колективний договір (угода) укладається:
1. Роботодавцем.
2. Професійними спілками.
3. Роботодавцем і працівником.
4. На основі чинного законодавства, прийнятих сторонами 

зобов ’язань.
10. Основним законом, що гарантує право громадян на належні, 

безпечні та здорові умови праці є:
1. Кодекс законів про працю.
2. Конституція України.
3. Закон України «Про охорону праці».
4. Закони України.
11. Самостійною гілкою в законодавстві України про працю є :
1. Закон України «Про колективні договори і угоди».
2. Конституція України.
3. Закон України «Про охорону праці».
4. Кодекс законів про працю.
12. Якщо працівник розірвав трудовий договір з питань охорони 

праці, чи сплачується йому вихідна допомога і в якому розмірі?
1. Не сплачується.
2. Сплачується не менше одномісячного заробітку.
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3. Сплачується не менше тримісячного заробітку.
4. Сплачується не менше п ’ятимісячного заробітку.
13. На час проходження медогляду за працівником:
1. Зберігається місце роботи.
2. Зберігається середній заробіток.
3. Не зберігається місце роботи і середній заробіток.
4. Зберігається місце роботи і середній заробіток.
14. Яку граничну норму переміщення та підіймання важких речей 

встановлено для юнаків (16-17 років)?
1. 15 кг.
2. 7 кг.
3. 10 кг.
4. 12,6 кг.
15. Чи можливе застосування праці жінок на важких роботах?
1. Так.
2. Ні.
3. Можливо за їх бажанням.
4. Дозволяється 2 дні на тиждень.
16. Для працівників віком від 16 до 18 років тривалість робочого 

часу на тиждень:
1. 40 годин.
2. 24 години.
3. 36 годин.
4. 28 годин.
17. У якому розмірі ш трафів на службових осіб передбачає 

адміністративна відповідальність?
1. Посадового окладу.
2. Від 1 до 5-ти мінімальних зарплат.
3. Від 1 до 15-ти мінімальних зарплат.
4. Від 2-х до 14 -т и неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
18. До якої кримінальної відповідальності підлягають посадові 

особи, винні у порушенні прав і норм з охорони праці?
1. До 1 -го року ув ’язнення.
2. До 2-х років виправних робіт або штрафу до 50-ти

неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
3. До 1-го року виправних робіт або штрафу до 15-ти

неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
4. Позбавлення волі на термін до 7-ми років.
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19. Дисциплінарна відповідальність передбачає:
1. Штраф у  розмірі посадового окладу.
2. Догану та звільнення.
3. До 1-го року ув ’язнення.
4. До 2-х років виправних робіт.
20. Вступний інструктаж проводиться з:
1. Працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до

іншого.
2. Працівником, який виконуватиме нову для нього роботу.
3. Працівником, який виконує разову роботу.
4. З учнями та студентами, які прибули на підприємство для

проходження виробничої практики.
21. Первинний інструктаж проводиться з:
1. З екскурсантами під час екскурсії на підприємство.
2. Усіма працівниками, щойно прийнятими на роботу.
3. Новоприйнятим на підприємство працівником на робочому місці.
4. Працівником, який виконуватиме разову роботу за межами

підприємства.
22. Позаплановий інструктаж проводиться:
1. Один раз в квартал.
2. Один раз на місяць.
3. При зміні технологічного процесу.
4. З відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у  

виробничому процесі.
23. Цільовий інструктаж проводиться:
1. З новоприйнятим на підприємство працівником.
2 З відрядженим працівником, який бере безпосередню участь
у  виробничому процесі.
3. Якщо у  трудовому процесі виконавця робіт сталася перерва 
понад 30 календарних днів -  для робіт з підвищеною небезпекою.
4. За виконання працівником вантажно-розвантажувальних робіт.
24. Який інструктаж з охорони праці проводиться на робочому 

місці?
1. Вступний.
2. Позаплановий.
3. Первинний.
4. Цільовий.
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25. Який інструктаж з охорони праці проводиться з працівником, 
який буде виконувати нову для нього роботу?

1. Цільовий.
2. Вступний.
3. Первинний.
4. Позаплановий.
26. При якій перерві в роботі виконавця робіт зі звичайними 

умовами праці проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці?
1. Понад 30 днів.
2. Понад 20 днів.
3. Понад 60 днів.
4. Понад 50 днів.
27. Який проводиться інструктаж при проведенні робіт, на які 

оформляється наряд-допуск, дозвіл тощо?
1. Первинний.
2. Цільовий.
3. Позаплановий.
4. Вступний.
28. Я кі нещасні випадки відносяться до організаційних причин ?
1. Незадовільний санітарний стан виробничих і побутових

приміщень.
2. Невідповідність метеорологічних умов санітарним нормам.
3. Незадовільне освітлення.
4. Порушення трудової і виробничої дисципліни.
29. Я кі нещасні випадки відносяться до санітарно-гігієнічних

причин ?
1. Підвищений вміст виробничого пилу, а також отруйних речовин

у  повітрі.
2. Неякісне проведення технічного обслуговування і ремонту машин

і механізмів.
3. Нервово-психічні навантаження.
4. Незадовільне утримання і недоліки в організації робочих місць.
30. Які нещасні випадки відносяться до психофізіологічних

причин ?
1. Хиби у  навчанні безпечних прийомів праці.
2. Незадовільний психологічний клімат у  колективі.
3. Порушення або недосконалість технологічного процесу.
4. Незадовільне освітлення.
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31. Я кі нещасні випадки відносяться до технічних причин ?
1. Порушення вимог безпеки при експлуатації транспортних

засобів.
2. Відсутність цільового інструктажу.
3. Невідповідність метеорологічних умов санітарним нормам.
4. Підвищений вміст виробничого пилу, а також отруйних 

речовин у  повітрі.
32. Який нещасний випадок не визнається пов’язаним з

виробництвом ?
1. При виконанні трудових зобов ’язань.
2. Отруєння алкоголем, наркотичними речовинами.
3. Проїзду на роботу чи з роботи на транспорті, що належить 

підприємству.
4. При виконанні функцій донора.
33. У скількох примірниках складається акт розслідування

нещасного випадку за формою Н-5 ?
1. Трьох.
2. П ’яти.
3. Шести.
4. Одному.
34. У скількох примірниках складається акт розслідування

нещасного випадку за формою Н-1 ?
1. Одному.
2. Трьох.
3. Шести.
4. Десяти.
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Музейна педагогіка

Вікторія Юрченко,
методист НМК ПТО у  Київській області

*

Новий час вимагає нових підходів до вивчення нашого національного 
надбання -  мови, літератури, історико-культурної спадщини українського 
народу, природи рідного краю тощо.

Музейна педагогіка є одним із ефективних сучасних засобів 
формування соціально активної особистості, стимулювання її творчих 
здібностей та інтелектуального розвитку. За визначенням О. Медведєва, 
М. Юхневича, «Музейна педагогіка -  це наукова дисципліна на перетині 
педагогіки, психології, музеєзнавства, мистецтва і краєзнавства. Предметом 
музейної педагогіки є проблеми, пов'язані зі змістом, методами і формами 
педагогічного впливу музею, з особливостями цього впливу на різні категорії 
населення, а також з визначенням музею в системі закладів освіти».

Завдання музейної педагогіки полягає в тому, щоб долучити до музею, 
його культурного доробку широкі верстви населення, особливо учнівську 
молодь, максимально і успішно розвинути і збагатити її пізнавальні інтереси, 
сформувати здатність до самонавчання і саморозвитку.

Музейна експозиція створює чудові умови для впорядкування знань, 
повторення, унаочнення абстрактного матеріалу. Вона як основа музейної 
комунікації дає широкий простір для провадження в музеях екскурсій, занять 
і лекцій, що мають інтерактивний характер, реалізують навчальні та 
пізнавальні цілі музейної діяльності, а головне -  слугують засобом 
спілкування і співтворчості. Найбільш ефективними формами педагогічної 
роботи на експозиції є екскурсія, екскурсійні цикли й цикли занять, що 
проводяться у вигляді уроку-екскурсії, екскурсії-подорожі, екскурсії-гри. 
Особлива роль приділяється дидактичним виставкам у просторі постійної 
експозиції, у спеціальних виставочних залах музею. Проте важливою умовою 
виконання музейно-освітніх програм є впровадження в музейне середовище 
інноваційних розвиваючих технологій. Методика проведення традиційної 
екскурсії суттєво збагачується за рахунок уведення елементів дискусії, 
діалогу, міркувань і пояснень. Для емоційного сприйняття важливо
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використовувати особливі образно-емоційні прийоми: занурення в минуле, 
емпатію, театралізацію, драматургію, персоніфікацію, рольові ігри.

Музейна педагогіка передбачає, що освіту та виховання учнів слід 
здійснювати на музейному матеріалі, який уособлює загальнолюдські 
цінності. Кожен музей -  професійний чи створений при освітньому закладі -  
може сприяти реалізації патріотичного, ґендерного, сімейно-родинного, 
естетичного, морального, правового виховання.

На даний час на базі професійно-технічних навчальних закладів 
Київщини функціонують 7 музеїв, трьом з яких присвоєно почесне звання 
«Зразковий музей» і видано дипломи Міністерства освіти і науки України. Ці 
музеї можна умовно поділити за такими напрямами:

Історико-краєзнавчий профіль:
У Зразковий історико-краєзнавчий музей ім. Силкіних державного 

навчального закладу «Ржищівський професійний ліцей»;
У Зразковий «Музей народного подвигу» державного професійно - 

технічного навчального закладу «Білоцерківське вище професійне училище 
будівництва та сервісу»;

У Музей «Навіки разом» державного професійно-технічного
навчального закладу «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної 
освіти».

Військово-історичний профіль:
У Зразковий музей «Герої Київщини» державного навчального

закладу «Катюжанське вище професійне училище»
Етнографічний профіль:
У Музей державного навчального закладу «Березанський

професійний аграрний ліцей»
Меморіальний профіль:
У Музей «Запам'ятай, товаришу!» державного навчального закладу

«Богуславський центр професійно-технічної освіти»;
У Музей космонавтики імені П.Р. Поповича державного

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

Крім того, тимчасово призупинена 
через поточний ремонт та реекспозицію 
діяльність двох музеїв: Музею хліба та 
хліборобської слави державного 
професійно-технічного навчального 
закладу «Володарський професійний 
аграрний ліцей» аграрно-етнічного
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профілю і «Музею 302-ї Тернопільської дивізії» державного навчального 
закладу «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та 
ресторанного сервісу» військово-історичного профілю.

Звертаючись до оглядового опису музеїв, можна відмітити, що всі вони 
є центром краєзнавчої і пошукової роботи не лише у навчальному закладі, 
але і в населених пунктах, де вони розташовані. Так, у історико-краєзнавчому 
музеї імені Силкіних державного навчального закладу «Ржищівський 
професійний ліцей», керівником якого є Сергій Володимирович Решетник, 
зібрано пам’ятки історії та культури, унікальні експонати і матеріали, 
присвячені видатним подіям історії навчального закладу, міста, навколишніх 
сіл. Комплектування музейних фондів здійснюється за допомогою 
систематичного збору матеріалів через систему навчальних завдань, походів, 
екскурсій, шляхом листування та зустрічей з представниками установ, 
організацій, окремими людьми. Музей налічує 18 експозицій, які містяться у 
чотирьох залах і відображають історію створення навчального закладу та 
його керівників, етапи професійної діяльності закладу та організації 
учнівського дозвілля, досягнення випускників навчального закладу та 
педагогічних працівників. Чільне місце займає експозиція «Герої нашого 
часу», присвячена землякам та колишнім випускникам закладу, які захищали 
і нині захищають незалежність України. У створенні експозиції взяли участь 
волонтери м. Ржищева, які передали до музею акустичну колонку з 
Донецького аеропорту, підписану героями-кіборгами, прапор України з 
підписами воїнів АТО, залишок реактивної системи «Град», уламки та гільзи 
з поля бою.

В інших залах розміщено експозиції про історію Ржищівщини від 
розділу «Слов’янський період (ІІ ст. до н.е. -  ІХ ст. н. е.)» до розділу 
«Ржищівщина від повоєнного періоду до сьогодення». В експозиції «Наш 
ліцей вчора і сьогодні «Історія ліцею в світлинах» зібрані фотодокументи, що 
розповідають про історію ліцею від дня заснування і до сьогодення. Також є 
експозиція з українською вишивкою, де зібрано вишиті сорочки та рушники з 
різних регіонів України. Експозиція музею оформлена силами професійних 
художників, учнівського та педагогічного колективів ліцею.

Створюючи експозицію історико-краєзнвчого музею «Навіки разом» 
державного професійно-технічного 
навчального закладу «Переяслав-
Хмельницький центр професійно-
технічної освіти», колектив
навчального закладу намагався, щоб 
кожен, хто його відвідає, зробив для
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себе свої власні висновки про Переяславську Раду, про визвольну революцію 
і постать Богдана Хмельницького в історії України.

Музей навчального закладу містить 5 розділів: «Національно-визвольна 
війна українського народу 17 ст. і Переяславська Рада», «Переяславщина в 
роки революції» (1917-1920 рр.. та період режиму особистої влади Сталіна); 
«Переяславщина в роки Великої Вітчизняної війни»; «Історія Переяслав- 
Хмельницького центру професійно-технічної освіти», серед матеріалів якого 
зберігаються всі випуски газети «Ровесник», яку випускає прес-центр 
навчального закладу з 1992 р. «Незалежна Україна» розповідає про кращих 
працівників сільського господарства Переяславщини, містить основні 
відомості про сучасне місто і район.

Зразковий історико-краєзнавчий «Музей народного подвигу» 
Білоцерківського вищого професійного училища будівництва та сервісу, який 
очолює Горська Тетяна Вікторівна, є одним із центрів навчально-виховної 
роботи не лише училища, а й міста, де постійно проводяться екскурсії, лекції, 
масові заходи, приурочені календарним датам, зустрічі з видатними та 
цікавими людьми. При музеї працює краєзнавчий пошуково-дослідницький 
гурток «Росич». Музей складається з трьох експозиційно-тематичних 
розділів, що налічують 525 експонатів: «Подвиг народу у Другій світовій 
війні», серед експонатів якого розміщені матеріали про діяльність 
партизанських загонів, окупаційний режим міста, виставка картин художника 
-  ветерана Другої світової війни, виставка, де зберігається земля, привезена 
учасниками туристичного клубу «Росич» із міст-героїв: Києва, Бресту, 
Москви, Сталінграда, Севастополя, Хатин і гордість музею -  діорама 
«Січневий прорив», присвячена звільненню міста Білої Церкви.

«Подвиг воїнів-інтернаціоналістів на землі Афганістану» -  перший і
тривалий час єдиний в місті

Е
 експозиційний зал, один із перших залів 

в Україні, присвячений подвигу воїнів- 
інтернаціоналістів, «Подвиг

ліквідаторів аварії на ЧАЕС» 
присвячений подвигу воїнів-пожежників, 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській атомній електростанції.

Також в музеї організовано та 
оформлено тематичні виставки «Герої не 

вмирають!», «Майдан. Простір гідності, свободи і єднання», «Україна -  
більше за життя». Виставки містять інформацію про Героїв АТО, волонтерів, 
громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності
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України. Відбуваються зустрічі з місцевими українськими воїнами, 
випускниками навчального закладу, які брали участь в АТО на Сході 
України.

Зразковий музей «Героїв Київщини» державного навчального закладу 
«Катюжанське вище професійне училище» відкритий на честь 40-річчя 
визволення Київської області від німецько-фашистських загарбників. 
Експонати та матеріали музею зібрані організованими пошуковими групами 
учнів та працівників училища. З цією метою налагоджено зв’язки із 
ветеранами 226 Стрілкової дивізії, що брала участь у визволенні Катюжанки, 
родичами воїнів -  Героїв Радянського Союзу, уродженців Вишгородського 
району, радою ветеранів села, меморіальним комплексом «Лютіжський 
плацдарм», що знаходиться в с. Н. Петрівці.

Гордістю музею є діорама «Форсування Дніпра на Лютіжському 
плацдармі», яка є мінікопією діорами музейного комплексу «Лютіжський 
плацдарм». У музеї зібрано оригінали документів героїв Великої вітчизняної 
війни, ордени, медалі воїнів, що загинули, їх особисті речі; виставлено сотні 
екземплярів залишків зброї часів Великої вітчизняної війни, кулемет тощо.

Заснування меморіального музею «Запам'ятай, товаришу!» в стінах 
ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» пов'язане з 
бажанням залучати молодь до вивчення та збереження історичної спадщини 
народу, її виховання на прикладах героїчного минулого.

Велику роль у діяльності музею 
відіграє пошуковий гурток
«Спадкоємці». Особливість меморіалу 
полягає в тому, що розповідь про 
героїчне минуле нашого народу в роки 
війни ведеться від першої особи -  
очевидців і учасників тих буремних 
подій. Музей містить карти, документи, 
світлини, інші експонати, які 
знайомлять відвідувачів з героїзмом воїнів-прикордонників, героїв- 
підпільників та партизанів, з книгою Пам'яті воїнів Богуславщини тощо.

Етнографічний музей державного 
навчального закладу «Березанський 
професійний аграрний ліцей» (керівник 
Школьна Надія Олексіївна) -  справжня 
скарбниця духовності української 
минувшини, де зібрано 420 незвичайних 
експонатів, що розповідають про минуле і
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сучасне України. Основні експозиційні розділи музею представляють: 
«Українські національні рушники», «Український національний одяг», 
«Український побут ХІХ-ХХ ст.», «Нумізматика», «Знаряддя праці», 
«Іконопис».

Таким чином, музеї професійно-технічних навчальних закладів 
Київської області стали справжніми методичними центрами поширення 
кращого досвіду, новітніх засобів організації навчально-виховного процесу. 
Їхня діяльність позитивно впливає на підвищення освітнього і культурного 
рівнів учнівської молоді, сприяє залученню її до суспільно-корисної 
діяльності, викликає глибокі почуття поваги до трудової, культурної 
спадщини старших поколінь, заохочує до вивчення та збереження історико- 
культурних пам’ятників народу, природи рідного краю, військово - 
патріотичних традицій. Справжні документи, натурні експонати та реліквії 
викликають у молоді підвищений інтерес і довіру. Прикладом вдалого 
поєднання традицій музейної педагогіки і вшанування пам’яті визначної 
історичної постаті став реконструйований та оновлений цього навчального 
року Музей космонавтики імені П.Р. Поповича державного навчального 
закладу «Білоцерківське професійно-технічне училище імені П.Р. Поповича».
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Дивлюсь я на небо..

Плигань Зінаїда,
заступник директора з виховної роботи 

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

Космос моему открьілся взору, 
Где пути Гагарин проложил, 

Только без днепровского простора 
Ничего б я в жизни не свершил ! 
П. Попович «Пісня про космос»

З давніх-давен людей цікавило, вабило, зачаровувало і заворожувало 
нескіченно загадкове зоряне небо. Протягом століть земляни прагнули 
піднятися якомога вище, щоб зазирнути за безмежжя хмар, шукаючи 
відповіді на запитання: «Де ж він, першопочаток людства? Чи єдині ми у 
Всесвіті?»

Минуле ХХ століття назавжди увійде у світову іторію як час 
підкорення космічного простору: перший штучний супутник Землі, перша 
людина у космосі, перший груповий космічний політ, перший вихід у 
відкритий космос, «приземлення» на Місяць.

Одним із тих героїв, кому пощастило у колі найперших прокладати 
космічні стежки, був Павло Романович Попович, який у далекому 1947 році 
закінчив Білоцерківське ремісниче училище (сьогодні це державний 
навчальний заклад «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича»), отримавши професію столяра-червонодеревника.

Двічі Герой Радянського Союзу, генерал-майор, космонавт № 4, 
перший українець, який підкорив космос, Павло Романович народився 
5 жовтня 1930 року у селищі Узин (тепер місто Білоцерківського району 
Київщини). Навчався у місцевій школі № 1, Білоцерківському ремісничому 
училищі, Магнітогорському технікумі, займався в аероклубі.

У 1954 році закінчив Качинське військово-авіаційне училище. Служив 
у військово-повітряних силах. У 1960 році зарахований до 1-го загону 
космонавтів. Здійснив два польоти у космос: 12-15 серпня 1962 р. на кораблі 
«Восток-4» та 3-19 липня 1974 р. на кораблі «Союз-14».

З 1963 по 1990 р. був депутатом Верховної Ради УРСР від Сквирщини. 
Очолював Український союз космонавтів, у який входили космонавти- 
вихідці з України (загалом 20 осіб). Жив і працював у Москві. Помер
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29 вересня 2009 року у Гурзуфі. Похований на Троєкуровському кладовищі 
Москви.

У 60-80 рр. ХХ століття космонавти мали надзвичайну популярність, 
якій сьогодні могли би позаздрити і зірки Голівуду, і сучасні політики. 
Будучи людиною відомою, заслуженою та авторитетною, Павло Романович 
ніколи не страждав «зірковою хворобою», завжди пам’ятав про свої корені 
та про заклад, який дав йому путівку у велике життя. Саме тому за рішенням 
виконкому Білоцерківської міської ради народних депутатів у закладі було 
створено Музей космонавтики, урочисто відкритий 9 липня 1977 р. На 
відкритті був присутній і Павло Романович. Він залишив перший запис у 
книзі почесних гостей: «Спасибі вам за все. Павло Попович». Сьогодні ця 
книга -  величезний фоліант, який містить чималу кількість відгуків. Тут є 
записи відвідувачів з усіх куточків не лише України, а й колишнього 
Радянського Союзу, відгуки зарубіжних гостей.

Музей одразу ж став центром патріотичного виховання не тільки для 
учнів училища, а й інших навчальних закладів. Багато років незмінним 
керівником і берегинею музею була Валентина Архипівна Таганська. 
(Сьогодні ним опікується мудра та ініціативна заступник директора з 
виховної роботи Плигань Зінаїда Олександрівна -  від упорядника).

Цей музей -  данина пам’яті нашому великому землякові, справжньому 
патріотові, який упродовж багато десятиліть уособлював щиру і щедру, 
совісну й талановиту, теплу й добру, красиву й співочу українську душу.

На прикладі життя Павла Романовича Поповича кожен охочий може 
пересвідчитися, що навіть живучи далеко від України, сягнувши космічних 
висот і зазнавши великої слави, ця людина ні на мить не забула рідної мови, 
рідних звичаїв, не відцуралася свого роду і народу.

Павло Романович по-справжньому любив Україну, він дихав Україною 
на повні груди, марив нею, ніколи не відмовлявся від поїздок на 
Батьківщину.

Він був послом доброї волі України в Росії. Ще за життя Павла 
Романовича було зрозуміло, що він навічно посів місце у першому ряду 
українців, які у різні часи працювали в Росії, в Москві, на славу України. Він 
став одним із засновників першого у Москві Товариства української 
культури «Славутич». Наприкінці минулого століття стояв біля витоків 
Культурного центру України в Москві. Доклав чимало зусиль для його 
збереження, коли Центр хотіли перетворити на комерційну установу.

Сьогодні, у складних умовах ідеологічного тиску, при Культурному 
центрі України на московському Арбаті працює Українська недільна школа, 
яка у 2010 році стала називатися іменем Павла Поповича, як і наш заклад.
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Ті, хто особисто знали Павла Романовича, переконані, що в 
українській діаспорі в Росії не було постаті масштабнішої, значнішої, 
впливовішої, світлішої. Таких постатей небагато і в Україні.

Ми горді, що наш заклад вписано у біографію такої видатної людини. І 
пишаємося тим, що ім’я такого достойника вписане у багаторічну славну 
історію нашого училища.

Таких людей, як Павло Попович, тепер називають харизматичними. 
Він був щедро обдарований природою: мав гарний голос, міцну статуру, мав 
розряди із шести видів спорту, відмінне почуття гумору, володів 
письменницьким хистом, писав вірші, був неабияким рибалкою, душею 
будь-якої компанії, гарним сім’янином. Чим не приклад для наслідування для 
сучасної молоді?.

У ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича» і педагогічний, і учнівський колектив намагаються 
робити якомога більше для популяризацї особистості Павла Романовича, 
збереження його пам’яті, розвитку Музею космонавтики.

За свою історію Музей космонавтики переживав і нелегкі часи: 
декілька разів припиняв роботу, змінював приміщення.

На щастя, завдяки зусиллям адміністрації, педагогічного, учнівського, 
батьківського колективів ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича» та за сприяння небайдужих підприємців-меценатів 
музей отримав нове життя.

5 жовтня 2015 року, в день народження П.Р. Поповича, у закладі, який 
носить його ім’я, була відкрита оновлена музейна експозиція, що стала 
окрасою і гордістю училища.

Оновлений музей має сучасний дизайн, освітлення. Зал оформлений у 
стриманій кольоровій гамі, яка нагадує барви Всесвіту. Підлога, стеля, стіни 
у комбінації із вдало вибраною системою освітлення, приємна космічна 
музика, створюють враження особистої присутності у фантастичному 
куточку космосу.

Одна зі стін -  краєвид України: із чорнобривцями, калиною, які так 
любив перший космічний українець.

Загальна кількість виставкових експонатів складає близько 200 
одиниць зберігання.

Серед реліквій музею -  скафандр, ложемент космонавта, елементи 
технічного оснащення космічного корабля «Восток-4», костюм для роботи в 
космосі, післяпольотний костюм, гідрокостюм, кітелі П.Р. Поповича, його 
особисті речі.
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В експозиції представлені раритетні фото, книжки про космос, про 
Павла Романовича, його книжки із дарчими написами, оригінали документів 
про присвоєння космонавту звань і нагород, його нагороди, кубки, зразки 
космічної їжі, вази, матеріали тогочасної преси про нашого земляка, 
погруддя П.Р. Поповича.

Про історію Музею космонавтики відвідувачі можуть дізнатися зі 
стенду, на якому представлені світлини 1977 р. та 2003 р. з церемонії 
відкриття музею.

У музеї оформлено куточок, присвячений випускникам училища, які 
брали участь в АТО. Це -  банер «Відданість, честь, патріотизм» з 
фотографіями колишніх учнів-учасників АТО, виставка «Артефакти війни», 
меморіал «Герої не вмирають» пам’яті Сергія Павлуші, який загинув, 
захищаючи територіальну цілісність нашої держави.

Музей космонавтики імені П.Р. Поповича -  це місце, де знайдуть для 
себе щось цікаве і юні, і дорослі.

Якщо ви хочете відчути себе частинкою Всесвіту, пізнати загадковий 
світ Космосу, побачити на власні очі елементи космічних літальних 
апаратів, речі, які побували на орбіті, дізнатися про життя космонавта № 4, 
завітайте до нашого музею, який працює на базі ДНЗ «Білоцерківське 
професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича», і більша частина ваших 
бажань здійсниться.

Це музей здійсненої мрії Людини, яка прагнула літати і реалізувала 
свою мету; Людини, яка, досягнувши висот, не забувала батьківської землі, 
що подарувала йому крила; Людини, з вуст якої українська пісня вперше 
зазвучала за сотні тисяч кілометрів від Землі.

Адреса музею: 09109 Київська область, м. Біла Церква, вул.
Карбишева, 9-а, тел. (04563) 6-24-74.
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Діти і батьки: проблеми насильства в родині

Марина Шапран,
соціальний педагог 

ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище
сфери послуг»

Тема насильства у суспільстві не нова. Але, спостерігаючи за батьками 
та дітьми, ми можемо сказати, що саме останнім часом ця проблема стає 
глобальною.

Нині тема стала відкритою для громадського обговорення: її
висвітлюють ЗМІ, впроваджуються різні програми з питань боротьби з 
насильством. Учені не лише визнали проблему використання дітей як 
сексуальних і фізичних об'єктів, а й почали інтенсивно вивчати її. Так, за 
дослідженнями Н. Зінов'євої і Н. Михайлової, спричинене в дитинстві 
насилля призводить до віддалених наслідків, впливає на подальше життя 
жертви, оскільки отримані фізичні або психічні травми формують специфічні 
сімейні взаємини та провокують розвиток особливих життєвих сценаріїв. У 
більшості випадків дорослі, які вчиняють насильницькі дії стосовно власних 
дітей, самі мали досвід насилля в дитинстві.

Насильство починається тоді, коли стосунки, засновані на любові й 
довірі, підмінюються стосунками влади і контролю; там, де стосунки 
співпраці замінюються стосунками «панування і прислуговування».

Патриція Еванс пише про те, що «поворот» до насилля, до 
насильницьких стосунків припускає вибір між рівністю і нерівністю, 
суперництвом і партнерством, маніпулюванням і єдністю, ворожістю й 
доброю волею, запереченням і обговоренням. Альфред Адлер висловлює цю 
думку простіше: почуття спільності змінюються стосунками панування і 
підпорядкування, позицією «вгорі і внизу». Залежно від того, в якій сфері та 
якими засобами здійснюється насилля, виділяють такі його різновиди: 
емоційне, вербальне, сексуальне, фізичне, економічне, психологічне.

Г оловні причини насильницьких дій стосовно дітей і підлітків:
• психопатологія батьків, соціальна ізольованість сімей;
• викривлена система життєвих цінностей;
• зруйнована модель взаємин між батьками та дітьми.
Нам добре відомо, що саме сім'я відіграє значну роль у психічному 

розвитку людини, задовольняючи низку потреб особистості, таких як:
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почуття безпеки, захищеності, емоційного комфорту, визнання та прийняття 
з боку значущих людей. І саме тому насильницькі дії з боку членів сім'ї 
завдають серйознішої психологічної та фізичної шкоди, ніж аналогічні дії 
сторонніх осіб.

Домашнє насильство існує давно й досить поширене серед людей 
різних національностей, з різним матеріальним достатком і віросповіданням. 
Насильство існувало завжди. Але ж людство розвивалося, вчилося на 
власних помилках, робило висновки, і головне -  усвідомлювало наслідки 
проявів жорстокості, змінювало погляди на цю проблему. Думка про те, що 
діти можуть не пам'ятати й не реагувати на те, що з ними відбувається, 
зберігалася до початку XX століття, до впровадження практики психоаналізу
3. Фрейда. Від цього переконання надзвичайно повільно відходять і тепер, 
про що свідчать численні дослідження в усьому світі щодо різних форм 
жорстокого поводження з дітьми в суспільстві.

Корені сучасного насильства психологи вбачають у тому, що соціальне 
життя проходить в умовах жорстокої та насильницької регламентації. Прояви 
насильства спрямовані на демонстрацію власної сили, контролю над 
жертвою. Саме так кривдник намагається вирішити особисті проблеми, 
замінивши контроль над своїм внутрішнім світом і своєю життєвою позицією 
контролем над іншою людиною. Отож, агресію викликають почуття власної 
безпорадності, незахищеності та невпевненості в собі. Є також 
соціокультурно зумовлені причини.

Соціально-економічні чинники, які провокують насилля стосовно 
дітей та підлітків із проблемних сімей:

• низькі прибутки і постійний брак грошей, унаслідок чого виникає 
емоційне напруження у взаєминах членів родини, пов'язане з незадоволенням 
основних потреб дорослих і дітей;

• безробіття або тимчасова робота;
• низький соціальний статус батьків, обтяжений низьким рівнем освіти 

і професійно-технічної підготовки, через що в родині панують 
роздратування, підвищена нервовість, збудженість, напруженість 
внутрішньосімейних стосунків, взаємна відчуженість дорослих і дітей;

• багатодітність, яка вимагає більших емоційних і матеріальних витрат 
для підтримки життєдіяльності дорослих і дітей;

• погані житлові умови, що провокують загострення стосунків у родині;
• відсутність одного з батьків спричиняє фізичне, емоційне й 

матеріальне напруження в родині, значне погіршення матеріального стану.
Але, на жаль, у так званих «благополучних» сім'ях із високим 

матеріальним достатком також спостерігаються прояви насилля. Останнім
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часом ЗМІ найчастіше висвітлюють проблеми насильства в проблемних 
сім'ях. Складається враження, що тільки розмір гаманця родини, її 
освіченість чи інтелігентність свідчать про те, існує там насилля чи ні. 
Матеріально забезпечена родина більш ізольована, ніж проблемні сім'ї, де все 
лежить на поверхні, в родинах із високим соціальним статусом ретельніше 
приховуються та маскуються прояви насилля.

Одна з найгірших рис насильства -  його самовідтворюваність. 
Доведено, що воно має тенденцію до повторення: насильство породжує 
насильство, з одного покоління воно може переходити в наступні.

Психологи виділяють фази у  фізичному насиллі.
Перша фаза — наростання напруження. Цей процес можна назвати 

замаскованою залежністю. Одна з функцій насильства -  те, що воно 
допомагає насильнику забути про свою залежність. Тут очевидно головне: 
насильство не відриває насильника від жертви, а зв'язує їх.

Друга фаза — гострий вибух гніву, який супроводжується 
асоціальними, руйнівними і відверто агресивними діями. Інтелект, знання, всі 
кращі душевні якості немов розчиняються у нападі люті. Сама фізична 
розправа супроводжується самозбудженням. Що далі, то слабше контролює 
себе насильник. Насильство допомагає йому відчути власну могутність, дає 
змогу виграти суперечку з жертвою і встановити над нею жорсткий 
контроль.

Третя фаза — каяття. Тут варто нагадати, що каяття майже ніколи не 
буває повним. Насильник завжди переконаний, що жертва сама винна в тому, 
що трапилося. Проте напруження спадає, і тепер можна «розслабитися» -  до 
наступного вибуху.

Насильство у будь-якій формі залишає слід у психіці дитини. Характер 
і глибина порушень особистості в результаті насильства залежать від віку й 
рівня розвитку дитини. Особливе значення має наявність і рівень 
прив'язаності жертви до агресора. Якщо насильником є стороння особа, 
психологічні наслідки носять менш гострий і стійкий характер, бо в подібній 
ситуації велику роль відіграє підтримка близьких, особливо матері. Насилля, 
пережите в сім'ї, впливає на весь подальший психічний розвиток дитини. У 
випадку домашнього насилля наслідки можуть бути більш серйозними, 
оскільки розвиток дитини значною мірою відбувається крізь призму досвіду 
її батьків. Від них залежить її інтелектуальний, емоційний та соціальний 
розвиток, уявлення про світ і про себе. У нормі сім'я сприймається людиною 
як безпечне місце, а батьки на несвідомому рівні розглядаються як 
захисники. Тому якщо насильницькі дії здійснює хтось із батьків, дитина 
робить висновок, що родина не може або не хоче її захищати. Насилля з боку
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батьків сприймається як підла зрада, світ перестає бути стійким і безпечним, 
виникає тривога, зменшується здатність довіряти іншим людям, з'являється 
відчуття неможливості контролювати те, що відбувається.

Вважають, що будь-яка ситуація насильства не є випадковою для 
жертв. Найчастіше вона підготовлена всією історією життя людини, яка 
тягнеться з дитино-батьківського етапу взаємин, коли формується основа 
майбутнього індивіда. Це важко діагностувати, адже людям зазвичай 
здається, що вони мали нормальне, здорове дитинство. Спрацьовує так звана 
«несправжня пам'ять» -  захисна реакція мозку, яка не дозволяє заново 
переживати болісні моменти. А діти тим часом виростають, не 
усвідомлюючи, що в них є проблема. Хлопці, за батьковим прикладом, 
стають агресорами у власній сім'ї, а дівчата підсвідомо виходять за 
насильників заміж. Таким чином коло замикається, а практика насильства 
триває.

Насильство в сім'ї до певної міри залишається поза сферою діяльності 
правоохоронних органів та уваги суспільства через прагнення жінок зберегти 
родину, небажання виносити на суд суспільства особисті проблеми, 
вдаватися до формальних вирішень сімейного конфлікту. У суспільстві 
насильство досі залишається внутрішньою справою родини.

Ще однією формою деструктивного впливу насильства на формування 
особистості дитини є спостереження за його постійними проявами в 
стосунках батьків. Дослідники вважають цей досвід не менш травматичним, 
ніж безпосереднє переживання насильства. Більше того, впливу сімейного 
насильства на дітей, які є постійними його свідками, але не зазнають 
зловживань із боку батьків, надається значно менше уваги. Розрахунки 
дослідників демонструють, що кожного року до 10 млн. дітей стають
свідками насилля у себе вдома, але громадська увага сфокусована
здебільшого на дітях, які стали безпосередніми жертвами насильства з боку 
батьків, піклувальників та інших родичів.

Загалом діти-свідки насильства схильні відчувати провину, сором і 
страх через переконаність у тому, що саме вони е причиною насильницьких 
діянь. З тієї ж причини вони хвилюються щодо їх попередження в
майбутньому. Ці почуття дуже глибокі, підлітки переживають сум або гнів 
через власне безсилля перед тим, що відбувається в родині, та схильні 
реагувати як надагресивно, так і надпасивно.

Реакції іншого типу можуть проявлятись у формах поведінки, які 
спостерігаються в дітей, котрі безпосередньо постраждали від зловживань:

1. Діти-свідки насильства виглядають знервованими та заляканими; для 
них характерна надмірна сонливість, болі в животі, головні болі
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психосоматичної природи, а також повернення до ранніх форм поведінки 
(енурез, смоктання пальців тощо). Вони постійно хвилюються щодо 
можливості повторення насильства та бояться цього.

2. Підлітки, які постійно спостерігають за насильством у родині, 
відзначаються низьким рівнем соціалізації, високою конфліктністю, високим 
рівнем тривожності й підозрілості, нездатністю до тривалих і міцних 
стосунків, низькою самооцінкою та невмінням висловлювати свої бажання.

3. Діти-свідки насилля розглядають насильницьку поведінку як 
найадекватнішу модель своєї можливої поведінки. Вони усвідомлюють, що 
насильством можна здобути бажане, що злість і гнів -  це одне й те ж саме, 
що проявляти щирі почуття небезпечно. Спостерігаючи за насильством у 
родині, діти можуть зробити висновок, що насильство -  єдиний дієвий 
спосіб, яким вирішують свої конфлікти і проблеми дорослі. Не маючи перед 
очима прикладів конструктивного діалогу, обговорення нагальних проблем 
та висловлення власних почуттів, вони не отримують змоги навчитися 
формулювати свої емоції та виражати їх у вербальній формі.

4. У дітей-свідків сімейного насильства відсутня або знижена здатність 
до прийняття зрілих рішень, порушені механізми емоційної регуляції 
поведінки та нормальний перебіг процесу соціалізації, гармонійного 
розвитку особистості, адекватного формування ціннісно-мотиваційної та 
емоційної сфер. Так, діти з родин, де насильства немає, залучаються до 
насильницьких шлюбних стосунків із частотою 1:400, тоді коли для дітей із 
сімей, де насильство практикується постійно, цей показник складає 1:2.

5. Діти-свідки насильства відзначаються сплутаними, амбівалентними 
почуттями щодо своїх батьків («і люблю, й ненавиджу»), що у майбутньому 
призводить до сплутаності почуттів до коханих людей та втягнення у залежні 
стосунки. Водночас такі діти надмірно залежні від матері, постійно 
хвилюються за те, що з нею може статися щось погане. Діти вважають батька 
своїм батьком незалежно від його поведінки. Навіть за умов надмірної 
жорстокості вони можуть сумувати за ним, очікувати на його повернення 
додому, фантазувати щодо турботи про батька тощо.

6. Діти з родин, де практикується насильство, переживають почуття 
страху, яке може виявлятися по-різному: від зануреності в себе і пасивності 
до насильницької поведінки. Дуже часто переведення дитини до безпечної 
атмосфери сприяє прояву в неї страхів із минулого та, як наслідок, 
неадекватних поведінкових актів.

7. Оселя, де є насильство, не прогнозована для дитини, котра не знає, 
що її очікує вдома. Дім стає місцем, яке лякає, а не захищає, адже дитина не 
може точно визначити, ані коли відбудеться наступний спалах насильства,
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ані наскільки сильним він буде. Тому відчуття вразливості, безпорадності та 
неможливості контролювати ситуацію призводять до виникнення байдужості 
до зовнішнього впливу, впертості й незговірливості, а також до агресивних 
вчинків.

8. Часто діти поза власним бажанням залучаються до конфлікту 
батьків. Вони дуже хочуть зупинити насильство і конфлікти, які постійно 
спостерігають у своїй родині. Діти відчувають відповідальність за проблеми 
батьків, думають, що саме вони, діти, є причиною розладу в родині. 
Внаслідок цього вони так глибоко втягуються в конфлікти, що їм важко 
відокремити свою індивідуальність від особистості батьків.

9. Часто діти втягуються в конфлікт, намагаючись захистити матір від 
побиття або знущань. Дитина відчуває гнів до батька за те, що той заподіює 
матері біль, а також обурення за матір, що вона не в змозі протистояти батьку 
та підкорюється насильству. Як наслідок, руйнується опанування власної 
статевої ролі, виникають порушення статеворольової ідентичності.

10. Життя в родині, де практикується насильство, дуже напружене. 
Постійні стреси призводять до розгубленості, розчарування, невміння 
стримати себе навіть при незначних труднощах.

11. Багато матерів, аби не травмувати своїх дітей, намагаються 
приховати від них факти насильства щодо себе. Діти, не маючи чіткої 
картини того, що відбувається, бачать занепокоєння та засмучення матері, 
але не розуміють їх причини. Без повної інформації діти (як і дорослі в 
аналогічних випадках) не можуть адекватно реагувати й будувати свою 
поведінку. Це призводить до розвитку порушень у комунікативній сфері 
(заважає будувати зрілі стосунки з протилежною статтю).

12. Матері вважають, що не повинні налаштовувати дітей проти своїх 
чоловіків, намагаються знайти їм виправдання. Коли дитина бачить матір у 
синцях, зі слідами побоїв, але чує: «Усе добре, дитинко, насправді татусь нас 
любить», то робить висновок, що любов обов'язково пов'язана з фізичним 
болем і покараннями. Дитина, мати якої постійно виправдовує батька за 
заподіяне насильство, починає відчувати тривогу, якщо її не б'ють, адже це 
означає відсутність любові. Отже, жорстоке поводження сприймається як 
справедливе, а дитина набуває рис віктимності.

13. У батьків, яким доводиться докладати силу, щоб розв'язати власні 
конфлікти, як правило, залишається замало часу на виховання та турботу 
своїх дітей. Унаслідок цього в дітей можуть виникати почуття занедбаності й 
непотрібності, а також думки, що вони не потрібні нікому, не заслуговують 
на увагу та турботу. З цією впевненістю діти йдуть по життю.
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У більшості родин, де спостерігається насильство, його наявність не 
обговорюється відкрито. Крім того, батьки зазвичай наполягають на тому, що 
не слід обговорювати сімейну ситуацію з учителями, шкільними 
психологами чи друзями. Діти починають почуватися ізольованими від 
ровесників, деякі навіть думають, що з ними щось не так через те, що їх 
життя в родині відрізняється від життя однолітків.

Підбиваючи підсумки, скажемо, що застосування тілесних покарань та 
насилля в родині спотворюють уявлення підлітків щодо припустимості 
проявів насильства й агресії, призводять до формування впевненості у 
необхідності застосування насильства. Дитина, яка живе у хворобливій 
реальності, знаходить полегшення в ненормальному фантазійному житті, 
проектуючи його на інших людей у формі фізичного чи сексуального 
насильства. Така дитина не здатна до адекватної оцінки того, які дії є 
насильницьким через глибоке порушення процесу соціалізації внаслідок 
ушкодженого сімейного функціонування.

Насильство породжує насильство. Людина, котра зростала в оточенні, 
де панувало насилля, схильна до вирішення конфліктів з іншими дітьми, 
дорослими або власних внутрішніх конфліктів насильницьким шляхом.

Дитинство -  важливий, самобутній і неповторний період у становленні 
особистості. Саме в цей час дитина формується фізично, психічно та 
інтелектуально, набуває необхідних знань, умінь, навичок. І саме в цей 
період вона потребує найбільшої уваги та захисту.

Жорстоке поводження і зловживання в родинах порушують фізичне 
та емоційне здоров'я дитини, її розвиток.

Захистити дитину, озброївши знанням законів, які надають їй право 
на свободу від усіх форм насильства, — обов'язок педагогів, психологів,

соціальних працівників.
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Виховний захід «Діти і батьки: проблеми насильства в родині»

Тема: Діти і батьки: проблеми насильства в родині.
Мета: сприяти усвідомленню учнями проблеми насилля у сучасному 

середовищі; формувати практичні навички для попередження домашнього 
насильства.

Завдання:
• ознайомити учнів із теоретичними поняттями «насилля» і «жорстоке 

поводження», з видами і формами насилля;
• ознайомитися з правовими нормами, що захищають право дітей на 

свободу від усіх форм насилля;
• сприяти усвідомленню наслідків негативного впливу насилля на 

формування особистості.
Тривалість: 1 год 50 хв.
Матеріали: стікери, плакати, маркери, закладки-пам'ятки, таблиці- 

додатки, картки-ситуації.

Хід заняття
Вправа «Знайомство» (5хв)
Мета: познайомити учасників між собою; створити невимушену 

довірливу атмосферу в групі.
Учасники пишуть на стікерах своє ім'я, прикріплюють стікер до одягу. 

Потім називають ім'я і відповідають на запитання: «Які якості ви найбільше 
цінуєте в людях?».

Вправа «Правила роботи в групі» (6 хв)
Мета: ознайомити учасників із порядком роботи в групі; закріпити 

правила роботи групи у пам'яті дітей.
Учасникам зачитуються правила. Тренер дає розшифровку кожного 

правила.
Після цього діти виконують завдання: на стікерах символом

відобразити правило (номер правила роздається учасникам заздалегідь). Діти 
виконують завдання і кріплять стікери навпроти свого номера на загальному 
плакаті з правилами роботи групи.

Оголошення теми і завдань тренінгу (3 хв)
Тема і завдання тренінгу зачитується тренером із плакату, заздалегідь 

прикріпленому на дошці.
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Вправа «Очікування» (7 хв)
Мета: з'ясувати сподівання і цілі учасників від зустрічі; визначити, що 

саме вони хочуть і можуть взяти для себе з цієї проблеми.
Учасники записують свої очікування на стікерах (у формі зерняток) і 

зачитують написане. Потім прикріплюють стікери до плакату із зображенням 
стеблинок квітів (на зону, з якої починає рости стеблина).

Мозковий штурм (7 хв)
Мета: з'ясувати рівень обізнаності учасників із проблемою.
Запитання: «Які дії ви вважаєте насильством у сім'ї?»
Відповіді записуються на плакаті або на дошці.
Інформаційне повідомлення (10 хв)
Мета: дати визначення понять «насильство і «жорстоке поводження».
Тренер. Ми живемо у світі, однією з характерних ознак якого є 

насильство. Країна потерпає від економічних і політичних криз, що викликає 
зростання злочинності. На цьому фоні дуже актуальна проблема насильства, 
зокрема в сім'ях.

За даними Центру соціологічних досліджень при НАН України, 
близько 70% жінок потерпають від різних форм приниження і знущання в ро
динах. Це відображається на дітях, тому жінки й діти -  найменш захищені 
члени суспільства.

Що саме ми розуміємо під поняттям «домашнє насильство»?
Домашнє насильство -  це дія або бездіяльність одного з членів сім'ї, 

спрямована проти інших членів сім'ї; використання переваги сили або влади, 
що позбавляє членів родини особистих прав і свобод, стає загрозою для 
їхнього життя та здоров'я.

Виокремлюють 4 ознаки насильства: умисна дія, порушення прав, 
перевага однієї людини над іншими, заподіяння шкоди.

Коментування таблиці «Форми насильства» (додаток 1).
Руханка «Намалюй цифри частинами тіла» (5 хв)
Мета: змінити вид діяльності; сприяти емоційному підйому.
1 -  пишемо носом, 2 -  правим плечем, 3 -  лівим плечем, 4 -  правою 

ногою, 5 -  лівою ногою, 6 -  ліктем правої руки, 7 -  ліктем лівої руки, 8 -  усім 
тілом.

Вправа «Ситуація» (10 хв)
Мета: сфокусувати увагу на проблемі насильства, навчитися

розрізняти форми насильства у життєвих ситуаціях.
Діти поділяються на групи за кольорами стікера (тренер заздалегідь 

роздає стікери).
Робота у групах із картками (додаток 2).
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Узагальнення. Домашнє насильство -  порушення прав і свобод людини, 
відповідно, насильство над дітьми -  порушення прав дітей.

Інформаційне повідомлення «Українське законодавство про 
попередження насильства в сім’ї» (15 хв)

Мета: ознайомити учасників з основними законодавчими актами 
України щодо попередження насильства в сім'ї (додаток 3).

Руханка «Погода в Занзібарі» (5 хв)
Мета: сприяти зняттю втоми. Учасники стають у коло, повертаються 

праворуч і йдуть, повторюючи рухи за тренером:
• у Занзібарі гріє сонечко (погладити по плечах того, хто йде 

попереду);
• дме легенький вітерець (провести пальцями по спині);
• та ось хмарки закрили сонце, почав накрапати дощик (постукати 

пальцями);
• здійнявся вітер (потерти спину того, хто йде попереду);
• почалася злива (енергійно постукати пальцями по спині);
• град (постукати кулаками);
• але що це? Буря вщухає (усе робимо у  зворотному порядку).
Злива переходить у дрібний дощик, буря перетворюється на 

дрібненький вітерець. У Занзібарі знову сонечко.
Можна продовжити гру, розвернувши учасників на 180 градусів, і 

запропонувати таку руханку:
• в Україні холодно. Коли виходиш на вулицю, мороз хапає за щоки 

(пощипати за щоки);
• за вуха (помасажувати вуха того, хто йде попереду);
• пробирається під куртку (пощипати за спину);
• мерзнуть ноги (потупотіти ногами);
• та коли заходиш у дім, стає тепліше, пощипують вуха, щоки 

(потерти вуха, щоки);
• поступово зігріваєшся, розслаблюєшся (погладити по плечах, спині).
Творча робота «Наслідки насильства в сім’ї  для дитини, сім’ї,

суспільства» (30хв)
Мета: підвести учасників до самостійного усвідомлення рівня

наслідків домашнього насильства.
Учасники діляться на 3 групи (лелеки, снігурі, орли). Кожна група 

зображує на плакаті розуміння своєї теми: «Наслідки насильства в сім'ї для 
дитини», «Наслідки насильства в сім'ї для самої сім'ї», «Наслідки насильства 
в сім'ї для суспільства».

По черзі представники захищають роботу групи.
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Коментар тренера (якщо не всі наслідки обговорені):
• наслідки для дітей — суїцидальна поведінка, схильність до 

зловживань наркотиками й алкоголем, народження хворих дітей (від 
постраждалої матері), втечі з дому (всі бездомні діти -  жертви домашнього 
насилля), злочинні дії підлітків, погане піклування про дітей;

• наслідки для сім "ї -  розлучення, явище «соціальної естафети», коли 
діти, які спостерігали за насильством у сім'ї, переносять негативний досвід у 
власне життя;

• наслідки для суспільства -  значною мірою виснажує економіку країни 
і громадян, негативно впливає на населення, побутові злочини, бездомність 
жінок, виїзд за кордон.

Обговорення:
-  Чи дійсно проблема домашнього насильства така актуальна для 

українських сімей?
-  Потрібно говорити про цю проблему в суспільстві чи не обов'язково 

«виносити сміття з хати»?
-  Чи можуть діти самі подолати жорстке ставлення до них?
-  Куди б ви звернулися по допомогу, якби така проблема виникла?
Узагальнююче слово тренера. У країні існує законодавча база з

попередження насильства в сім'ї, та, на жаль, закони діють не завжди. Але 
терпіти приниження і знущання люди не повинні, тому що наслідки 
жорстокого поводження у родинах згубні і для дітей, і для сімей, і для країни.

Підбиття підсумків (7 хв)
Мета: з'ясувати враження дітей від зустрічі; виявити сильні сторони 

тренінгу, які найбільше вразили учасників на емоційному рівні; визначити, 
які знання з проблеми діти закріпили у пам'яті.

Учасники записують свої враження від тренінгу на стікерах (у формі 
квіток), промовляють і прикріплюють стікери до плакату із зображенням 
стеблинок квітів (на зону, де має рости квітка). За результатами вправ 
«Правила роботи в групі» та «Очікування» утворюється плакат — квітник (із 
зернини з очікуваннями та сподіваннями дітей проросла квітка із 
враженнями та результатами роботи).

Додаток 1

Насильство — це спосіб, що забезпечує панування, владу людини над 
людиною; примус, який відбувається всупереч волі того, проти кого він 
спрямований; зазіхання на людську свободу. Жорстоке ставлення —  
безжалісні, грубі дії, які завдають потерпілому фізичних чи психічних 
страждань (мордування, систематичне заподіяння тілесних ушкоджень чи
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побоїв, позбавлення їжі, води, одягу, житла тощо), принижують людську 
гідність, шкодять розвитку дитини, завдають емоційної шкоди шляхом 
зумисних дій, а також недбалим ставленням батьків, вихователів чи інших 
осіб.

Форми насилля

Фізичне
Побиття рукою, іншими предметами, штовхання, шльопання, 
викручування рук, нанесення тілесних ушкоджень

Психічне
Г лузування, пригнічення волі, образа, приниження, примус, 
пліткарство, шантаж, зневага, нехтування, відсутність турботи 
про людину

Моральне Залякування, погрози
Релігійне Примушування до участі в релігійних обрядах
Духовне Позбавлення людини змоги вчитися і розвиватися
Сексуальне Сексуальна експлуатація людини

Економічне
Умисне позбавлення однією людиною іншої житла, одягу, 
майна чи коштів

Залучення дітей до небезпечних видів дитячої праці (жебракування, 
проституція, використання дітей у виготовленні порнографії).

Торгівля дітьми -  вербування, викрадення, перевіз, передача, 
приховування або утримання дітей із метою експлуатації.

Втягнення у  злочинну діяльність.
Залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних 

речовин.
Психологічне насилля в сучасному інформаційному просторі.

Додаток 2
З'ясуйте, які види насильства присутні в цій ситуації.
Мати хлопчика вдруге вийшла заміж, із вітчимом стосунки не склалися. 

У сім'ї часті скандали. Мати обзиває сина принизливими прізвиськами і дає 
йому ляпаси.

З'ясуйте, які види насильства присутні в цій ситуації.
Батьки виганяють сина щодня на вулицю і змушують жебракувати. Без 

25-30 гривень він не може повернутися ввечері додому.
З'ясуйте, які види насильства присутні в цій ситуації.
Дівчинка-семикласниця в останній день семестру плаче біля вікна. На 

запитання вчителя відповідає, що боїться йти додому, бо в табелі погані 
оцінки, за що її покарають паском. Батьки дівчинки в минулому -  «круглі»
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відмінники. Вони вимагають від доньки відмінних оцінок. Мати каже 
дівчинці: «Краще б тебе не було! Я вб'ю тебе, відсиджу у в'язниці, а потім 
буду спокійно жити». Батько взагалі з донькою не розмовляє.

З'ясуйте, які види насильства присутні в цій ситуації.
Мати дівчинки-підлітка вийшла заміж за чоловіка, молодшого за себе. 

Коли її немає вдома, вітчим примушує дівчинку до сексуальної близькості. 
Коли донька говорить про це мамі, та не вірить сказаному.

Додаток З

ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД 
УСІХ ВИДІВ І ФОРМ НАСИЛЬСТВА

Конвенція ООН про права дитини (1991 р.)
Ст. 19. Захист дитини від усіх форм фізичного і психічного насильства, 

образи, зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального 
поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання.

Ст. 32. Захист прав дитини від економічної експлуатації та від виконання 
будь-якої роботи, яка може бути небезпечною для здоров'я.

Ст. 34. Захист дитини від усіх форм сексуальної експлуатації.
Ст. 35. Захист дітей від викрадень, торгівлі чи контрабанди в будь-яких 

цілях і в будь-якій формі.
Конституція України (1996 р.)
Розділ І. Ст. 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю.

Ст. 5. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація 
переслідуються законом.

Закон України «Про охорону дитинства» (2001 р.)
Ст. 10. Право на захист від усіх форм насильства.
Держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного і психічного 

насильства... втягнення у злочинну діяльність; залучення до вживання 
алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин; використання її для 
створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до 
проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо.

Закон України «Про захист суспільної моралі» (2003 р.)
Цей закон забороняє залучення неповнолітніх до діяльності з 

виробництва та обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, 
порнографічних матеріалів, надання послуг, а також організацію та
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проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру; 
розповсюдження порнографічної продукції серед неповнолітніх; 
використання образів неповнолітніх у будь-якій формі в продукції 
сексуального чи еротичного характеру.

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» (15.11.01)
Цей Закон визначає правові й організаційні основи попередження 

насильства в сім'ї, органи та установи, на які покладається здійснення заходів 
із попередження насильства в сім'ї.

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Ст.173-2. Вчинення насильства в сім'ї або невиконання захисного 

припису.
Сімейний Кодекс України
Ст. 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин.
Ст. 164. Підстави позбавлення батьківських прав.
Кримінальний Кодекс України (статті, які передбачають 

притягнення до кримінальної відповідальності батьків за незаконні дії 
по відношенню до дітей).

Ст. 121— 125. Нанесення тілесних ушкоджень.
Ст. 126. Побої та мордування.
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Минуле та сьогодення: з історії навчального закладу

Віта Сушко,
заступник директора з виховної роботи

Олександр Шульгін,
викладач історії

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

Історія, доля і життєвий шлях окремої людини, історія трудового 
колективу, підприємства, організації, навчального закладу -  все це складові 
частини великої історії країни. Історія Київського обласного вищого 
професійного училища харчових технологій та ресторанного сервісу 
починається у далекому 1912 році.

Саме в 1912 році біля станції Дарниця був побудований 
охолоджувальний комплекс інтендантського відомства з потужністю, 
розрахованою на 1425 тонн продукції, з допоміжними об'єктами, на базі 
якого пізніше було створено потужний м'ясокомбінат.

Навчальний процес в ті часи був тісно пов'язаний з виробничим 
комплексом і його потребами в робітничій силі. Із розвитком промисловості 
у 30-ті роки ХХ століття та проведенням політики індустріалізації зросла 
потреба в кваліфікованих кадрах. Тому було прийнято рішення про 
створення при Київському м’ясокомбінаті школи фабрично-заводського 
учнівства (далі -  ФЗУ). Свою роботу навчальний заклад розпочав 
1 вересня 1931 року. Перші випуски учнів ФЗУ складали 50-75 осіб. Це були 
групи з терміном навчання 2 роки за професіями: беконщики, забійники, 
ковбасники та кишечники. До початку Великої Вітчизняної війни училище 
випустило 10 поколінь випускників.

З початком Великої Вітчизняної війни навчальний заклад та 
м'ясокомбінат тимчасово припинили свою роботу. Багато хто з випускників, 
учнів, працівників навчального закладу були мобілізовані та відправлені на
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фронт. Ті, хто після демобілізації залишилися живими, повернулися на 
м ’ясокомбінат. Оскільки від підприємства залишилось одне приміщення -  
слюсарня заводу первинної переробки худоби (ЗІ 11 ЇХ), у 1945 році 
розпочалася робота з його відбудови.

Післявоєнна історія училища розпочалася з листопада 1946 року. Було 
набрано групи забійників худоби, кишечників та обвалювальників м ’яса. 
Контингент складав 75-100 учнів. Реорганізовану школу ФЗУ очолив 
фронтовик, інвалід І групи, Коваленко Михайло Онисимович.

З часом Київський м’ясокомбінат я 
розширювався, вводилися в дію нові цехи, 
заводи, виникла необхідність у робітничих 
кадрах. В училищі відкривалися нові 
професії і збільшувався контингент учнів. На 
початку 1971 року школу ФЗУ було 
перейменовано на професійно-технічне 
училище (ПТУ) при Київському 
м ’ясокомбінаті, яке згодом, у 1974 році, 
очолив новий директор -  Бондарчук Павло Дмитрович. У 1976 році
відбулося відкриття нового навчального корпусу на 460 місць та гуртожитку
на 500 місць.

1977 рік був ознаменований для 
навчального закладу новим
перейменуванням в ПТУ №8 м. Києва. Та 
ця назва надовго не закріпилась, оскільки 
вже 6 лютого 1978 року ПТУ №8 було
реорганізоване в технічне училище (ТУ)
№15. З 30 липня 1984 року це вже середнє 
професійно-технічне училище №15 
(СПТУ), яке, в свою чергу, наказом 
від 30 червня 1986 року було 

реорганізоване в СПТУ №17 м. Києва.
На той час в училищі готували 

спеціалістів за такими професіями: 
розбірник субпродуктів, переробник
туш, виробник натуральної ковбасної 
оболонки, обвалювальник-жилувальник 
м'яса, виробник м'ясних
напівфабрикатів, апаратник термічної 
обробки ковбасних виробів, слюсар-
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ремонтник, слюсар-холодильщик, формувальник ковбасних виробів, складач 
фаршу, апаратник з переробки молока і маргарину. Лише в 1980 році вперше 
було організовано відділення кухарів дитячого харчування.

Новим періодом в історії розвитку училища стало призначення у 
січні 1986 року директором Соколовського Станіслава Антоновича, який і на 
даний час є керівником навчального закладу.

Серйозні політичні зміни та перехід до ринкової ", 
економіки на початку 90-х років спонукали училище до 
нових пошуків та випробувань. Оскільки ринок праці 
вимагав нового підходу до підготовки спеціалістів, було 
прийнято рішення про докорінну реорганізацію та 
інтеграцію професій, а також удосконалення навчально- 
виховного процесу. Колектив училища розпочав роботу 
над створенням нових професій, серед яких були: СоколОвСЬКий

> майстер ковбасного виробництва;
> кухар, кондитер;
> кухар, кондитер, офіціант;
> кухар, офіціант, бармен;
> майстер виробництва молочного;
> бухгалтер;
> слюсар з ремонту автомобілів.
Завдяки злагодженій роботі керівництва, педагогічного колективу та 

орієнтації на ринок праці було розроблено навчально-методичне 
забезпечення професій згідно зі стандартами ПТНЗ, які мали оновлений 
характер відповідно до інноваційних технологій освіти. Покращилася 
матеріально-технічна база: були створені лабораторії кухарів та
автослюсарів, кабінети спецтехнології м ’яса, ковбасного виробництва, 
кухарів-кондитерів, комп’ютерний клас, бібліотека та спортивний зал.

17 жовтня 1995 року в училищі було створено лабораторний комплекс 
-  їдальню, де набувають практичних навиків учні під керівництвом 
завідуючої лабораторією, шеф-кухаря та майстрів виробничого навчання.

Нове перейменування навчального закладу на ПТУ №17 м. Києва 
відбулося 18 листопада 1998 року, а 1 жовтня 2001 року -  на вище 
професійне училище №10.

Варто наголосити на тому, що упродовж 2006-2007 рр. творчою групою 
педагогічного колективу ВПУ №10 було розроблено та апробовано 
6 державних стандартів професійно-технічної освіти з професій м ’ясної та 
молочної промисловості.
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №440 
від 26.05.2009 року ВПУ №10 отримало свою сучасну назву -  Державний 
навчальний заклад «Київське обласне вище професійне училище харчових 
технологій та ресторанного сервісу».

Навчальний заклад на сучасному етапі здійснює підготовку фахівців на 
базі повної загальної середньої освіти за наступними професіями:

>  кухар;
>  кухар; кондитер;
>  кухар; офіціант;
>  офіціант; бармен;
>  обвалювальник м'яса; жилувальник м'яса та субпродуктів; 

виробник м'ясних напівфабрикатів;
>  майстер ресторанного обслуговування;
>  слюсар з ремонту автомобілів.

Враховуючи потребу сучасного ринку праці у кваліфікованих 
робітниках, у 2015-2016 навчальному році було впроваджено підготовку 
фахівців за новою професією «Майстер ресторанного обслуговування» з 
терміном навчання 1 рік. Окрім того, ведеться підготовка учнів за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з терміном навчання 2 роки:

>  виробництво харчової продукції;
>  зберігання, консервування та переробка м ’яса.
Підготовкою та вихованням учнівської

молоді займаються висококваліфіковані 
педагогічні працівники: викладачі, майстри 
виробничого навчання, вихователі.

Щороку представники педагогічного та 
учнівського колективів досягають високих

% і

Vпоказників на міжнародних, всеукраїнських, 
обласних, міських конкурсах фахової
майстерності та учнівської творчості. Активно впроваджуються інноваційні 
методи та технології навчання. Проводяться майстер-класи, до яких 
залучаються випускники нашого навчального закладу.

Серед випускників училища багато передових робітників, керівників 
підприємств та господарств, заслужених людей, а також майстрів,
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викладачів, які з покоління в покоління передають досвід роботи і своєрідний 
менталітет нашого навчального закладу.

Завдяки активній діловій позиції керівника та педагогічного колективу 
навчальний заклад співпрацює із міжнародними торгівельними мережами 
супермаркетів, гіпермаркетів та підприємствами ресторанного господарства 
Київщини.

Особливу увагу у навчальному закладі, окрім професійної підготовки, 
приділяють всебічному розвитку учнів, в тому числі моральному, духовному, 
естетичному, патріотичному, правовому та фізичному вихованню.

Педагогічний колектив спільно із учнівським цілеспрямовано, творчо і 
результативно працюють над проблемами вдосконалення учнівського 
самоврядування, виховання учнів на національних традиціях українського 
народу.

Для того щоб життя молоді насичувати подіями, збагачувати новими 
враженнями, у навчальному закладі та гуртожитку проводяться свята, 
екскурсії, конкурси, концерти, огляди, тематичні вечори, «круглі столи», в 
яких самі учні є активними учасниками.

Навчальний заклад має значні здобутки у сфері фізичного виховання. 
Учні беруть активну участь у спортивному житті міста, району та області. 
Для забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення 
їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей та здорового способу 
життя багато уваги приділяється фізкультурно-оздоровчій роботі з 
учнівською молоддю. Організовуються змагання між учнями та 
працівниками з волейболу, шахів, шашок. Проводяться легкоатлетичні кроси 
у Дарницькому лісі, спартакіади із різних видів спорту, тижні здоров’я, 
ранкова зарядка (для учнів, які проживають у гуртожитку).
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Важливою складовою роботи училища є розвиток учнів поза 
навчальним процесом. З цією метою створено гуртки, клуби за інтересами та 
спортивні секції, де учні мають змогу розкривати свої таланти та творчий 
потенціал.

На сьогодні в училищі функціонують 
гуртки: «Юний технік», «Правовий вісник», 
вокальний, духовий оркестр та спортивні 
секції з аеробіки, атлетичної гімнастики, 
волейболу, міні-футболу, настільного 
тенісу, більярду. Духовий оркестр училища 
протягом багатьох років є лауреатом 
фестивалю творчості учнівської молоді ДПТНЗ Київської області «На крилах 
юності», переможцем міських та обласних оглядів художньої самодіяльності. 
Для учнів, які залишаються у гуртожитку на святкові та вихідні дні, 
організовується змістовне дозвілля та працює Клуб вихідного дня.

За свою багатолітню історію державний навчальний заклад «Київське 
обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного 
сервісу» підготував понад десяток тисяч фахівців галузі громадського 
харчування, м ’ясної та молочної промисловості.

Життя йде, змінюються покоління, нанизуючи нові життєві цінності і 
пріоритети, тому провідним напрямом у діяльності нашого навчального 
закладу є не лише навчання і виховання майбутніх кваліфікованих 
робітників, а й постійне зростання професійної майстерності працівників, 
формування позитивного іміджу училища, забезпечення 
конкурентоспроможності на ринку праці та освітніх послуг.

І сьогодні на згадку спадає вислів: «Ми не можемо досягти ідеального, 
але ми повинні знати шляхи його досягнення», що відкриває нові горизонти 
для творчості і плани на майбутнє.

~  2 0 0  ~



Моїх доріг куценька біографія..

Дарина Перч,
учениця державного професійно-технічного

навчального закладу 
«Рокитнянський професійний ліцей»

Моїх доріг куценька географія.
Їй не потрібні атласи і карти. 

Мого життя коротка біографія, 
Котра іще життєписів не варта.

Так, саме у ці чотири рядочки вірша можна вкласти мою біографічну 
оповідь. Я народилася 31 січня 1998 року в звичайній сільській родині. Тато, 
Перч Олег Вікторович, працював кінологом у прикордонній частині, а мама, 
Світлана Вікторівна, доглядала теляток на сільській фермі і виховувала нас з 
сестрою Аліною. Жили ми у маленькій старій хатині у такому ж маленькому, 
але найкращому у світі селі -  Бакумівці. Це село, це небо і ця джерельна вода 
з джерельця у невеличкому лісочку і зробили мене тою, ким я є тепер.

«Г оренько моє», -  приказувала мама, всоте змащуючи зеленкою збиті у 
кров мої коліна. «Убоїще, а не дитина», -  зітхала прабабуся Марія. Я, 
здається, ніколи не ходила цією землею -  я нею літала. І хто знає звідки 
узялася у мені оця любов, оця жага до віршування. Здається, завжди від 
самого початку вона була у мені. Я росла, а зі мною разом зростало 
розуміння того, що світ довкола мене якийсь неправильний. Адже мене 
вчили бути гідною і справедливою, вільною і працьовитою, поважати інших, 
не втрачаючи власної самоповаги.

Не люблю згадувати шкільні роки. Але саме ці роки загартували мою 
душу, навчили, попри все, тримати удари долі і пам’ятати, що я -  донька 
великого народу, народжена у найкращій країні на землі. А спуститися до 
рівня своїх мучителів мені ніколи не давала пам'ять, що я чесного, 
козацького роду і пам’ятні слова прабабусі: «У нашому роду не було 
хліботрусів, тільки хлібокуси велися...» Може, саме оця генна, непояснена 
пам'ять прокинулася в мені разом з усією Україною, розбудженою дзвонами 
Михайлівського золотоверхого, під час Революції гідності.

Впали кайдани страху і зневіри! І в мені прокинулося, розбурхалося і 
полилося великою хвилею відчуття змін. Я -  дитя цієї революції, бо до неї 
ніхто не знав про мене, ніхто не знав мого таланту... Мов прокинулася врешті
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моя доля і подарувала мені величезну кількість людей, що підтримали мене, 
захистили, допомогли розправити крильця моїй поезії...

Початок війни -  наче куля в спину, котра наздогнала в польоті.
28 січня 2015 року батько добровольцем пішов до військкомату і вже за 

якийсь місяць воював у складі 72 ОМБР, захищаючи Маріуполь та 
Волноваху від ворогів. Я поганенько знаю назви сіл і містечок рідної 
Київщини, але так добре вивчила географію буремного Донбасу: Миколаївка, 
Старогнатівка, Новогнатівка, Богданівка, К атеринівка.

Господи, куди ж тільки не закидала війна людину, котра так багато 
важила для мене, -  мого татуся, мого найкращого друга і порадника! Це 
період, коли народжувалися найболючіші, найтрагічніші вірші. І вистояти у 
цей нелегкий час мені допомогли педагоги та учні Рокитнянського 
професійного ліцею, в який я вступила восени 2015 року. У стінах рідного 
ліцею народилася моя збірочка поезій «Зимова скрипка», яку я презентувала 
у березні 2016 року.

Я не вмію вибирати легкої дороги, але вмію обирати друзів. Дякую вам 
-  усім, хто вірить у мої слова, хто вірить у свою країну і у наше спільне 
щасливе майбутнє! Бо ми -  нащадки великих воїнів і найпрацелюбніших 
трударів.

Із збірки «Зимова скрипка»
Доля полотно наткала біле

Доля полотно наткала біле,
Ми самі мережимо його.
В когось -  чорне, а у когось -  сіре,
А ще в когось -  сонячне воно.
Вибір в цьому назавжди за нами,
І не тільки барв чи кольорів.
Добре й зле теж власними руками 
Творимо на білім полотні.
Кроїмо його на різні клапті.
Без перестороги, без жалю.
І ми, справді, тільки того варті,
У що долю скроїли свою.
Винного нема в тім і не буде:
Власна доля -  власна і вина.
Пам’ятайте це щомиті, люди,
Доторкнувшись долі полотна.

29 листопада 2014
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Мамині руки
Мамині руки пахнуть хлібом,
Любистком і м ’ятою першої купелі.
Мамині руки на цілім світі
Будуть завжди найріднішими, любими.
Мамині руки шепочуть ласкою,
В них до весни хлюпочеться літо.
В них заховались дитинство з казкою,
В них є початок усього світу.
З них починаються перші кроки,
Вони втирають тобі перші сльози.
Мамині руки... мамині руки 
Перехрестили тебе на порозі.
Мамині руки -  крила за спиною,
Ніби броня, що міцніша заліза.
Мамині руки з мудрістю сивою 
Кожному з нас -  оберіг найдавніший.
Навіть за краєм життя і реальності,
Там, де лиш зорі -  сторожа вічності,
Мамині руки крилами ластівки,
Плечі зігріють подихом вірності.
Зникнуть міста чи нові побудуються,
Станемо старшими чи розумнішими,
Мамині руки завжди хвилюються.
Мамині руки не вміють по-іншому.

2 грудня 2014

Ми сьогодні батька провели
Ми сьогодні батька провели...
Він пішов Вітчизну захищати,
І уперше, на віку моїм,
Залишилась самотою мати.
Спорожніло місце за столом.
Ніби й хата стала сиротою.
Перша зморшка в матері чолом 
Пролягла доріжкою тонкою.
Скільки нею виплакано сліз!
Скільки у очах застигло болю!
Мати ніби світиться наскрізь,
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Терпкою жіночою журбою.
Що тепер для неї цілий світ?
Лиш зітхнула: дочекатись мушу...
Так зітхнула, ніби лютий звір 
Вийняв із грудей тендітну душу.
Сльози, сльози... ніби Рось-ріка.
А Москва - вона сльозам не вірить!
Та за що ж недоля отака 
Всім жінкам моєї України?
Скільки ще перетерпіти їм?
Доки умиватися сльозами?
Батьку, тільки повернись живим!
Повернись живим! Заради мами...

28 січня 2015

І  сонечко зайшло за хмари
І сонечко зайшло за хмари 
І невеселий, смутний день.
Бредуть городами тумани,
Та вітер, знай, гуде пісень.
То зранку повіва зимою,
То вже надвечір і весна.
А ми чужі, чужі з тобою,
Нічого спільного нема...
Отак між небо, між тумани 
Г аряче літо утекло.
І вже і пізно, й надто рано 
Жаліть за тим, що відгуло.
Запізно вже студити воду,
Та рано спалювать мости.
І вже чого обом нам шкода,
Не пригадаєм я і ти.
Чи то було, та вже минуло?
А, може, й зроду не було?
Душа аж до весни заснула 
Холодним, відчайдушним сном.

Липень 2014
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Між запилюжених, товстенних фоліантів 
Моїх віршів нікому не знайти.
Та й до маститих класиків - талантів 
Як пішки в Київ, мені йти і йти.
Я не пишу заради гонорарів 
І чесно признаюсь сама собі:
Овації, залитих світлом залів,
Мені байдужі і зовсім чужі.
Бо це -  не я... це -  лиш іде крізь мене, 
Немов крізь землю весняна вода.
Для мене і самої незбагненне -  
Звідкіль приходять на папір слова?
Мабуть, тому, повірите, байдуже,
Що на полиці, між товстенних книг,
Я не поставлю в палітурці душу,
Лишу її поміж людей живих

2 лютого 2015

Ж Ж Ж

То ілюзія, що я тендітна,
Що беззахисна і надто юна.
Перед ворогом я непохитна.
Він -  минуле, а я -  майбутнє.
Слава Україні!
Героям України -  слава!
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Я гордий тим, що є учнем закладу професійно-технічної освіти

Євгеній Мороз,
учень державного професійно-технічного

навчального закладу 
«Богуславське вище професійне 

училище сфери послуг»

Я народився і виріс у мальовничому селі Селище, що розляглося між 
безлічі ставків та межує з батьківщиною великого Кобзаря. Тут я закінчив 
школу і поставив собі запитання: «Ким же мені бути?».

З раннього дитинства мені подобалося спостерігати, як на кухні біля 
плити вправляється мама, подобалося дивитися кулінарні телепередачі та 
дивуватися умінню знаних кухарів чаклувати над різними смачними 
шедеврами. І вирішив я податися в кухарі. Для навчання вибрав місто 
Богуслав -  гарне місто, привітні жителі, зручне місце розташування. За 
порадою друга обрав саме Богуславське ВПУ сфери послуг (в інтернеті 
також читав про нього схвальні відгуки) і жодного разу за два роки навчання 
про це не пожалкував.

Прийшовши на навчання до училища, я вже дещо вмів: почистити 
картоплю, яєшню посмажити, покришити капусту та дещо ще. Але як 
виявилося, цих вмінь для справжнього кухаря-професіонала ох як замало.

Вперше потрапивши у кухарську лабораторію, був вражений новими 
меблями, новим сучасним обладнанням та устаткуванням, оригінальним 
незнайомим мені посудом та великою кількістю чудернацьких слів і термінів, 
які раз за разом промовляла майстер виробничого навчання. Пройшов 
тиждень навчання, за ним другий і я вже почав розуміти, що каже майстер, як 
називається той чи інший інгредієнт, в якій послідовності виконується 
приготування певної страви.

Спочатку ми вчилися правильно, швидко та вміло нарізати різні овочі, 
красиво їх викладати на тарілці та подавати до столу. Вчилися компонувати 
оригінальні смачні салати з нарізаних овочів та фруктів.

Далі відповідно до навчальної програми ми перейшли до виробів з тіста. 
І я зрозумів, що тісто -  це як палітра у художника: скільки фарб, стільки ж і 
видів тіста. Замінив лише одну складову -  і от тобі вже інший смак, інший 
виріб, інший вигляд.
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Смаження, пасерування, припускання, відварювання, запікання та 
випікання -  ось скільки всього я вже вмів, отримавши четвертий розряд. І 
мене понесло... Мені вже хотілося в самостійне плавання. Почав пробувати 
самотужки готувати авторські та фірмові страви і напої (завжди міг 
розраховувати на допомогу наставників). На уроках виробничого навчання 
майстри завжди заохочували та хвалили мене за охайність, відповідальність 
та уміння правильно організувати робоче місце.

Зараз у мене нове захоплення. Я вивчаю рецепти та готую страви 
традиційної української кухні: мрію подати її у ресторанному форматі за 
кордоном. Люблю шукати інформацію та роздивлятися фото на кухарську 
тематику.

Але справжнім кухарем відчув себе після проходження виробничих 
практик на базі відпочинку ДЗ ДОК «Каштан» (м. Київ), де готував страви 
для 1500 дітей, які тут відпочивали, та в кафе «Розовичок» товариства 
«Панда» (м. Васильків). Борщі, супи, голубці, вареники, запіканки, компоти 
та киселі готували ми під чітким керівництвом та пильним оком керівників 
практики Сироїд Н.В. та Шульги Т.М. Велику роль у набутті кухарського 
досвіду надали мені також короткотривалі виробничі практики у ресторані 
«Стефанія» (м. Богуслав) та у розважально-готельному комплексі 
«Гончарі»(с. Дибинці, Богуславського р-ну).

У становленні мене як кухаря-професіонала важливу роль відіграли і 
майстер-класи, які неодноразово презентували майстри виробничого 
навчання Шульга Т.М., Коломієць Л.М., Фесак Ю.П.: майстер-клас «Фуд- 
арт», презентований у торгівельному домі «Афіна», майстер-клас із 
виготовлення смачного та оригінального чізкейку, майстер-клас з карвінгу.

Оцінивши мої знання, вміння, навички та старанність, майстри, 
викладачі та одногрупники одноголосно запропонували мене як претендента 
на участь у конкурсі фахової майстерності «ВЕ8Т Соок Ре8Ї Іипіог 2016», 
який проходив у Києві. Тут я готував дві страви: страву «Медальйон з 
беконом та складним гарніром і 
журавлиновим соусом» та шоколадно- 
яблучний десерт «Яблучко». Страви 
справили гарне враження на суддів -  
смак, оформлення та подача були 
бездоганні, тому вони віддали мені друге 
місце та нагородили срібною медаллю.
Після перемоги на конкурсі в Києві мене 
запросили взяти участь у Міжнародному чемпіонаті з кулінарного та 
кондитерського мистецтв «ВЕ8Т Соок Ре8Ї Іипіог 2016». Я погодився.
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Конкурс проходив з 1 по 3 червня в Чернівцях у розважальному центрі 
«Панорама Чернівці». Захід організовувала Буковинська гільдія кулінарів, 
департамент економіки Чернівецької міської ради та Київський національний 
торгово-економічний університет.

Програма заходу включала в себе такі етапи.
31 травня -  реєстрація гостей фестивалю, вручення сертифікатів 

учасникам, монтаж арт-класу, представлення суддів: Драгін Лугін, Саркіс 
Якубян, Марія Шрамко, Еніл Гровер, Іво Андріч Йозеф, Сефер Япіджі, 
Мімоза Балла, Ідріс Сухейль, Кирил Долиняк, Світлана Басенко, Орест 
Степаняк -  всі знані у світі майстри кулінарної справи. А очолив судійську 
колегію Томас А. Гуглер -  Континентальний директор ^ А С 8  у країнах 
Африки та Середнього Сходу, кухар королівської родини Саудівської Аравії, 
автор кулінарних книг та телеведучий.

120 учасників з України, Ізраїлю,
Туреччини, Азербайджану, Сербії, Росії,
Білорусії та Німеччини приїхали у Чернівці 
показати свою майстерність. Конкурси
проходили у 9 номінаціях арт-класу,
11 індивідуальних та практичних змагань та 
20 номінаціях кухарського та кондитерського 
мистецтва.

1 червня розпочався сам конкурс. З хлібом-сіллю на рушниках, з 
привітними посмішками на обличчях, під чаруючу мелодію трембіт 
зустрічали організатори конкурсантів та гостей свята.

Далі в програмі був арт-клас та індивідуальний практичний клас з ряду 
категорій, сам конкурс. Закінчився перший день підбиттям підсумків.

Другий день розпочався також з арт-класу та індивідуального 
практичного класу і, власне, продовжився конкурс. Конкурсантам були 
запропоновані пронумеровані кабінки з сучасним обладнанням: конвектомат, 
холодильна шафа, електроплита та робочий секційний стіл (за правильну 
організацію робочого місця судді висловили мені подяку). Мені дісталася 
кабінка під номером 4. Я брав участь у номінації «Сучасна кухня. Перша 
зміна», де я презентував страву «Медальйон з беконом та складним гарніром 
і журавлиновим соусом». Для гарніру я використав гарбуз, зелений горошок 
та салат Веллінгтона, який запікав у формі. В кінці дня, вже за традицією, 
знову підведення підсумків. І тут у кінцевих результатах я побачив своє ім'я! 
У списках переможців! Радості не було меж... Судді достойно оцінили 
зовнішній вигляд, подачу та смакові якості поданої страви. За мою роботу
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мене нагородили Дипломом за третє призове місце та вручили бронзову 
медаль.

Третього дня між собою змагалися кращі кондитери-юніори та був 
проведений конкурс «Чорний ящик» між командами кухарів. Знову підвели 
підсумки та привітали переможців. У рамках чемпіонату було проведено 
кулінарні майстер-класи від провідних шеф-кухарів.

Завершальним етапом фестивалю було урочисте закриття, вручення 
нагород, подяка суддям та організаторам.

Конкурс позаду. А сьогодні я дуже вдячний 
майстрам виробничого навчання, викладачам, 
наставникам на виробничій практиці за знання, 
за досвід, за розуміння і підтримку. Вдячний за 
те, що зуміли навчити кулінарному мистецтву, 
що ділилися своїми професійними секретами і 
просто за приємні хвилини спілкування.

Був би дуже радий залишитися у стінах
рідного училища і надалі, якби надавалася
можливість отримати освіту молодшого 

спеціаліста, це б розширювало професійні перспективи для випускників.
Конкурс «ВЕ8Т Соок РЕ8Т Іипіог -  2016» показав, що випускників 

нашого училища готують досвідчені, творчі, самовіддані своїй нелегкій праці
майстри виробничого навчання, що учні нашого училища достойні
представляти Україну на Міжнародних конкурсах та фестивалях.
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В малих піщинках явлено світи

Марина Стасєєва,
заступник директора 

НМК ПТО у  Київській області

Пошук, виявлення та підтримка обдарованої молоді в системі
професійно-технічної освіти, підвищення рівня професійної підготовки та 
майстерності, сприяння розвитку творчої активності учнів упродовж

багатьох років є незмінною 
мотивацією для педагогів у 
підготовці учнів до участі у 
конкурсах фахової майстерності. 
Відповідно до листа Міністерства 
освіти і науки України від 
24.09.2015 №1/9-452 «Щодо
організації Всеукраїнських
конкурсів фахової майстерності у 

К онкурс з професії «Електрогазозварник» 2015/2016 навчальному році» та на
виконання наказу М іністерства освіти і
науки України від 07.04.2016 № 377
«Про організацію та проведення ІІІ етапу
Всеукраїнських конкурсів фахової
майстерності серед учнів ПТНЗ у
2015/2016 навчальному році» учні
професійно-технічних навчальних
закладів області взяли участь у трьох , ...-і -і г  Конкурс з професії «Кравець»
конкурсах фахової майстерності з професій:
«Електрогазозварник», «Кравець» та «Лицювальник-плиточник».

Переможцями обласних етапів зазначених конкурсів стали кращі учні 
професійно-технічних навчальних закладів: з професії «Електрогазозварник» 
-  Лисенко Вадим (ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича»), з професії «Кравець» -  Коломієць Наталія 
(ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг»), з професії 
«Лицювальник-плиточник» -  Шалівський Віталій (ДНЗ «Богуславський 
центр професійно-технічної освіти»). Вони представляли професійно-

~ 2 1 0  ~



Мороз Євген

О .

* Ч
■чгжж

технічну освіту Київської області на ІІІ (заключному) етапі даних конкурсів у 
травні 2016 року.

У рамках спільного проведення конкурсів фахової 
майстерності серед учнів, викладачів, майстрів 
виробничого навчання Київської області та міста Києва у 
квітні 2016 року учні професійно-технічних навчальних 
закладів Київщини демонстрували свої професійні вміння 
на Чемпіонаті кулінарного і кондитерського мистецтв 
«ВЕ8Т Соок ТЕ8Т Іипіог Куіу-2016», який проходив серед 
юніорів Києва та Київської області на базі Вищого 
комерційного училища Київського національного
торговельно-економічного університету. Серед шести 
учасників, які представляли Київську область на згаданому конкурсі, двоє

стали призерами: дипломом II ступеня нагороджено 
учня ДПТНЗ «Богуславське вище професійне 
училище сфери послуг» Євгенія Мороза та
дипломом III ступеня -  учня ДНЗ «Катюжанське 
вище професійне училище» Андрія Е ордієнка. 
Учениця ДПТНЗ «Фастівський центр професійно- 
технічної освіти» Тетяна Фербей увійшла до десятки 
кращих, виборовши сьоме місце. 

згаданого конкурсу став
Міжнародний чемпіонат з кулінарного та
кондитерського мистецтва «ВЕ8Т Соок ТЕ8Т ^ишо^
-  2016», який проходив у м.Чернівцях на початку 
червня 2016 року. В запеклій боротьбі зійшлися 
учасники з різних країн світу -  Сербії, Ізраїлю,
Молдови, Албанії, Саудівської Аравії, Польщі,
Чорногорії, Австрії, України. У номінації «Сучасна 
кухня» Євгеній Мороз виборов почесне третє місце 
та одержав медаль.

Представники сфери громадського харчування 
гордо представляли професійно-технічну освіту 
Київщини і на Міжнародному конкурсі професійної 
майстерності «Кращий працівник харчової 
промисловості -  2016»: Москаленко Ігор, учень
державного навчального закладу «Київське обласне 
вище професійне училище харчових технологій та

л

Гордієнко Андрій 

Продовженням

Москаленко Ігор
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ресторанного сервісу», став призером зазначеного конкурсу у номінації 
«Пекар -  2016».

9-10 червня 2016 року в м. Києві (Київський 
національний університет культури і мистецтв) учень 
ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти»
Олександр Шемякін у черговий раз голосно і впевнено 
заявив про себе і професійно-технічну освіту Київщини, 
виборовши ІІІ місце серед студентів вищих навчальних 
закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації у конкурсі «Цифрове 
відео на тему: «Разом створемо ІТ-ВСЕСВІТ» на
Міжнародній студентській Олімпіаді в сфері 
інформаційних технологій «ІТ-Нпіуегзе -  2016».

Участь у Київському міському конкурсі фахової майстерності серед 
майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів 
за напрямом «Основи слюсарної справи» засвідчила перемогу (1 -6 місця) 
трьох представників Київської області -  майстрів виробничого навчання:

ІІ місце -  Кириченко Віктор Андрійович, майстер виробничого навчання 
ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича»;

ІУ місце -  Марценюк Сергій Петрович, майстер виробничого навчання 
ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти»;

УІ місце -  Коваль Іван Васильович, майстер виробничого навчання 
ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище».

Шемякін Олександр

Переможцями та призерами ІІ етапу учнівських олімпіад цього року 
стало 67 учнів ПТНЗ. Найбільшу кількість переможців та призерів цього 
етапу підготували ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» 
(11 переможців); ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно- 
технічної освіти» (9 переможців); ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне 
училище будівництва та сервісу» (7 переможців); ДПТНЗ «Рокитнянський 
професійний ліцей» (7 переможців); ДПТНЗ «Броварський професійний 
ліцей» (6 переможців); КЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»
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(5 переможців). За результатами ІІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів до 
десятки сильніших увійшли представники двох професійно-

технічних навчальних закладів області: 
Левченко Аліна -  ученицяучениця

Пащенко
Галина

ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр к 
професійно-технічної освіти» (3 місце з 
інформаційних технологій) та Пащенко Л евченко
Галина -  ученця ДПТНЗ «Білоцерківське Аліна
вище професійне училище будівництва та 
сервісу» (4 місце з іноземної мови).

Переможцями ІІІ обласного етапу УІ Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської

молоді імені Т. Шевченка стали учні ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки» -  
Антоненко Любов (1 місце), ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний 
ліцей» -  Діденко Вікторія (2 місце), ДНЗ «Березанський професійний 
аграрний ліцей» -  Богданова Юлія (3 місце), ДПТНЗ «Білоцерківське вище 
професійне училище будівництва та сервісу» -  Максименко Владислав 
(3 місце). Результати ІУ (загальнонаціонального) етапу засвідчили високий 
рівень підготовки учнів профтехосвіти Київщини: Богданова Юлія та 
Максименко Владислав посіли ІІ та ІІІ місця, відповідно, на рівні України.

Антоненко Любов Діденко Вікторія Богданова Юлія Максименко Владислав

Кушнір Дмитро (учень ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне 
училище імені П.Р. Поповича»), Литвиненко Влада (учениця 
ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки»), Анцерова Людмила (учениця 
ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти») та 
Олефіренко Віталіна (учениця ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей») 
здобули перемогу на ІІІ (обласному) етапі ХУІ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика.
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Литвиненко Влада Анцерова Людмила Олефіренко Віталіна

На обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 
присвяченого Шевченківським дням, треті місця посіли Перч Дарина -  
учениця ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» (номінація 
«Література») та Шнуренко Тетяна -  ДПТНЗ «Богуславське вище професійне 
училище» (номінація «Історія і державотворення»). Участь учениці 
ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей» Хроленко Ірини у 
згаданому конкурсі принесла навчальному закладу перемогу (І місце) у 
номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво».

Перч Дарина Шнуренко Тетяна Хроленко Ірина

У 2015/2016 навчальному році підведено підсумки огляду-конкурсу 
кабінетів фізики професійно-технічних навчальних закладів, організованого 
відповідно до наказу департаменту освіти і науки 
Київської облдержадміністрації
від 25 січня 2015 року №26. За підсумками огляду- 
конкурсу визначено переможців:

I місце -  кабінет фізики ДПТНЗ «Білоцерківське 
вище професійне училище будівництва та сервісу»
(завідувач кабінетом Андрущенко Наталія
Володимирівна);

II місце -  кабінет фізики ДПТНЗ «Богуславське вище професійне 
училище сфери послуг» (завідувач кабінетом Музиченко Сергій 
Миколайович);
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ІІІ місце -  кабінет фізики ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» 
(завідувач кабінетом Мартинович Леся Андріївна);

ІІІ місце -  кабінет фізики ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти» (завідувач кабінетом Тютюнник Марина 
Миколаївна).

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації від 04.09.2015 № 239 «Про проведення огляду- 
конкурсу на кращий кабінет професійно-теоретичної підготовки з професії 
«Офіціант» у 2015/2016 навчальному році» у червні 2016 року підбито 
підсумки огляду-конкурсу зазначених кабінетів. Переможцями заочного 
етапу стали наступні професійно-технічні навчальні заклади: 
ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»; ДПТНЗ «Білоцерківське 
вище професійне училище будівництва та сервісу»; ДНЗ «Білоцерківське 
професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича»; ДНЗ «Катюжанське вище 
професійне училище»; ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 
харчових технологій та ресторанного сервісу»; ДПТНЗ «Рокитнянський 
професійний ліцей».

Результати ІІ (очного) етапу засвідчили перемогу наступних професійно- 
технічних навчальних закладів:

Диплом І ступеня -  ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище»;
Диплом ІІ ступеня -  ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне 

училище»;
Диплом ІІІ ступеня -  ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 

харчових технологій та ресторанного сервісу» та ДНЗ «Білоцерківське 
професійно-технічне училище імені П.Р. Поповича».

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації від 10 листопада 2015 року №328 у березні 2016 року 
в КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» відбувся заключний етап 
обласного конкурсу-захисту ^еЬ-сайтів відділів, управлінь освіти, районних, 
міських методичних кабінетів та навчальних закладів. У номінації «^еЬ - 
сайти професійно-технічних навчальних закладів» перемогу виборов сайт 
ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти». 
Лауреатом зазначеного конкурсу став сайт ДНЗ «Професійний ліцей 
м.Українки». У номінації «^еЬ-сайти (блоги) педагогів» перемогу 
присуджено віртуальному кабінету української мови та літератури 
Титової А.В., викладача ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище 
будівництва та сервісу».

Яскравою подією цього навчального року стала VII Міжнародна 
виставка «Сучасні заклади освіти -  2016», яка проходила у Київському
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Палаці дітей та юнацтва за підтримки Міністерства освіти і науки України та 
Національної академії педагогічних наук України. Перебуваючи у ролі 
учасників, професійно-технічні навчальні заклади Київщини вибороли у 
конкурсі з тематичних номінацій даної виставки п ’ять високих нагород.

Золотою медаллю нагороджено три навчальні заклади:
>  ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький 

центр професійно-технічної освіти» 
у номінації «Використання 
комплексу сучасних засобів ІКТ 
програм і рішень для підвищення 
якості освіти»;

>  ДПТНЗ «Бородянський 
професійний аграрний ліцей» у 
номінації «Інноваційні форми 
розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у 
закладах освіти»;

>  ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище» у номінації 
«Модернізація професійної освіти України».

Срібну медаль вибороли два професійно-технічні навчальні заклади: у 
номінації «Психологічна підтримка дітей і молоді, які знаходяться у 
складних життєвих обставинах» -  ДПТНЗ «Богуславське вище професійне 
училище сфери послуг» та у номінації «Інновації закладів освіти з молоддю в 
позанавчальний час» -  ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної 
освіти».

Незмінно актуальним залишається питання оновлення змісту 
професійної освіти: Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної 
освіти у Київській області спільно з професійно-технічними навчальними 
закладами продовжено роботу з розробки Державних стандартів професійно- 
технічної освіти з конкретних робітничих професій. Відповідно до листа 
Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016 № 3-8-60-16 «Про
організацію роботи творчих груп з розроблення Державних стандартів 
професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій у 2016 році» 
та на виконання наказу Департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації від 17.02.2016 № 31 «Про розроблення Державних 
стандартів професійно-технічної освіти» творчими групами педагогів 
ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки» та ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький 
центр професійно-технічної освіти» під керівництвом методистів НМК ПТО 
розроблено два Державниі стандарти професійно-технічної освіти з 
робітничих професій: «Електромонтажник вторинних ланцюгів»
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за кодом 7241 та «Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку» 
за кодом 7241.

Вагомі досягнення і перемоги здобули профтехосвітяни не тільки у 
заходах обласного, всеукраїнського рівнів: чимало нагород, а головне -  
неоціненного досвіду вони отримали під час заходів позаучилищного, 
місцевого, регіонального рівнів.

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»

Представники державного професійно-технічного навчального закладу 
«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» взяли 
участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теліжанські 
читання -  2016»: учениця 35 групи Панасюк Анжеліка, яка навчається за 
професією «Кухар; кондитер», представляла навчальний заклад з 
декламацією поезії Олени Теліги «Поворот».

У міському конкурсі читців поезій Анатолія Кульчицького, який 
проходив у м.Білій Церкві, учень 6 групи Заремба Олександр посів ІІ місце.

Упродовж навчального року педагоги училища брали участь у 
методичних заходах міського та обласного рівнів: «Фестивалі педагогічних 
ідей», який проводив Білоцерківський інститут неперервної професійної 
освіти (виступ Дяченко О.В. на тему «Створення позитивного соціального 
клімату в педагогічному й учнівському колективах ПТНЗ», майстер-клас 
Терендій Т.Д. на тему «Використання серветок при сервіруванні столу»); 
Міжнародному науково-практичному Інтернет-семінарі «Інноваційні 
технології при підготовці фахівців ресторанного господарства» (виступ 
Клімчук А.Ю. на тему «Мистецтво оздоблення страв, кулінарних та 
кондитерських виробів»).

Сформовані команди спортсменів училища брали участь у міських та 
обласних змаганнях: у другому (обласному) етапі Всеукраїнської спартакіади 
серед учнів ПТНЗ з легкоатлетичного кросу збірна команда училища посіла 
ІІІ місце, у міських змаганнях серед середніх та вищих навчальних закладів 
команда дівчат з баскетболу посіла І місце; команда хлопців з волейболу -  ІІ 
місце; з легкоатлетичного кросу -  ІІ місце.

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Богуславське вище професійне училище сфери послуг»

Педагогічні працівники та учні державного професійно-технічного 
навчального закладу «Богуславське вище професійне училище сфери послуг»
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взяли активну участь у науково-практичному семінарі «Фестиваль 
педагогічних інновацій», організованому Білоцерківським інститутом 
неперервної професійної освіти.

На конкурсі Е8ТЕ^ «Снігова королева 2015», який проходив серед 
студентів навчальних закладів з перукарського мистецтва, Богуславське вище 
професійне училище сфери послуг представляли учні групи Пм-37 -  
Сингаєвська Ніна, Мачок Катерина, Васильченко Лілія, Шарафан Анна, 
Федоренко Ольга. Остання здобула перемогу в першому етапі, а в другому -  
виборола Гран-Прі. Образ, створений Ольгою і представлений у фіналі, 
здобув звання «Міс Привабливість».

Неабиякий досвід здобули педагоги 
та учнівський колектив училища, беручи 
участь у Всеукраїнському проекті 
молодих дизайнерів навчальних закладів 
швейного профілю, які готують кадри 
для підприємств легкої 
промисловості -
«Нелегкий прорив
легкої промисловості

України». Даний захід проходив з 1 грудня 2015 року по 26 
лютого 2016 року. Серед 39 навчальних закладів України 
колекція Євгенія Багнюка, учня групи Мс-6, виборола І місце 
в номінації «Сучасні колекції жіночого одягу. Повсякденний 
одяг». Колекція Богатиренко Олени, учениці групи Мс-6, 
стала лауреатом конкурсу в номінації «Сучасні колекції жіночого одягу. 
Верхній одяг». Учасникам було вручено сертифікати на продовження 
навчання у Мистецькому коледжі художнього моделювання та дизайну 
імені Сальвадора Далі. Готували учнів викладачі спецдисциплін Рябчун 
Людмила Анатоліївна, Загинайло Ольга Степанівна, майстри виробничого 
навчання Вертилецька Наталія Миколаївна, Сліпченко Наталія Михайлівна, 
Хільська Лариса Дмитрівна.

На чемпіонаті з колористики 
«Е8ТЕ^ СО^ОК», що проходив у 
ДПТНЗ «Богуславське вище 
професійне училище сфери 
послуг», взяли участь учні груп 
Вп-3 та Пм-37 за професіями 
«Візажист; перукар; (перукар- 
модельєр)», «Перукар, (перукар-
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модельєр); манікюрник»: Бандурко Марина, Кириченко Альона, Бородіна 
Ірина, Вільгань Оксана, Сингаєвська Ніна, Федоренко Ольга.

Відмічено роботи Федоренко Ольги та Сингаєвської 
Ніни. Саме ці учениці у березні 2016 року взяли участь у 
проекті « № ^  Рогтаі». По закінченні проекту вони 
отримали сертифікати «Майстер-колорист» та 
можливість працювати в престижних салонах 
столиці. Працюють учні під керівництвом 
майстрів від студії Євгенія Калкатова.

16 квітня 2016 року учасники зразкового 
театру моди «Перлина Росі» взяли участь у 
ІІІ фестивалі-огляді театрів моди Київської 
області «Феєрія Моди» та здобули диплом ІІІ 
ступеня та відзнаку учасників.

20 квітня 2016 року Зубревська 
Тетяна, Двигун Ольга, Довбненко 
Юлія, учениці групи К-24 -  за 
пофесією «Кухар; кондитер», 
презентували свій навчальний заклад 
у ХХІ районному фестивалі -  огляді 
художньої самодіяльності
«Зорецвіт», де здобули дипломи 
учасників. Готував учнів керівник 
вокального гуртка Ращенко Сергій 

Володимирович та керівник групи Чала Світлана Володимирівна.

Державний навчальний заклад «Катюжанське вище 
професійне училище»

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу, 
ініційованому Радою Європи в Україні, Коваль Олена 
посіла ІІ місце, презентувавши соціальний відеоролик 
«Любіть свою дитину».

Пишається навчальний заклад цьогорічними 
спортивними перемогами команд: ІІІ місце зі швидкісного 
збирання-розбирання АК та ІІ місце із тестових завдань з вогневої підготовки 
в міських змаганнях «Київська Січ -  2015».

Кириченко Анастасія та Комар Євгенія взяли участь у Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі молодих митців музичного, театрального, 
хореографічного та образотворчого мистецтва «Хочу стати зіркою України».
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Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Бориспільський професійний ліцей»

Члени молодіжного військово-патріотичного спортивно-туристичного 
об'єднання «Боривітер» взяли участь у ІІІ Всеукраїнському фестивалі- 
конкурсі військово-патріотичної пісні «Пам'ять серця», що проходив 
16 квітня 2016 р. у м. Києві.

Учень ліцею Валов Владислав виборов ІІІ місце з легкої атлетики у 
відкритій першості СДЮШОР-6 серед юнаків та дівчат.

Особливою гордістю навчального закладу є учень Шаран Павло, який 
посів І-ші місця у змаганнях ІІ (обласного) етапу V Спортивних ігор 
школярів України 2016 р. та у відкритому чемпіонаті Київської області серед 
юніорів.

Державний навчальний заклад «Ржищівський професійний ліцей»
Учнівська команда ліцею виборола ІІІ місце у щорічній міській 

спартакіаді серед навчальних закладів та ІІ місце у міському турнірі з тенісу, 
присвяченому воїнам-інтернаціоналістам та воїнам АТО.

Пишається навчальний заклад отриманими упродовж року подяками: 
подякою колективу ліцею від ГО «Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО 
та бойових дій» за активну громадянську позицію та вагомий внесок у 
підтримку Української Армії та подякою колективу ліцею від виконкому 
міської ради за вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері 
охорони праці та промислової безпеки.

12 липня 2016 року навчальний заклад відзначив поважну дату -  
50 років з часу свого заснування. Це значна віха в освітянському житті 
навчального закладу, який за свою багату історію самовідданою працею 
досяг вагомих успіхів у справі підготовки і виховання кваліфікованих 
фахівців для агропромислового комплексу, транспорту, громадського 
харчування.

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Броварський професійний ліцей»

У жовтні 2015 року на базі 
Національного технічного
університету України «Київський 
політехнічний інститут» відбувся 
турнір з кікбоксингу, де учень групи 
21 Мишко Володимир у ваговій 
категорії до 64 кг посів ІІ місце;
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У рамках німецько-українського проекту «Професійна освіта в 
будівельній галузі України», організованого для учнів-переселенців з 
тимчасово окупованих територій та учнів-сиріт, відбулося навчання двох 
груп учнів зазначених категорій: у липні та жовтні 2015 року.

У рамках зазначеного вище проекту 
з 20 вересня по 03 жовтня 2015 року 
відбулися курси для українських 
педагогів в центрі з екологічного 
будівництва в м. Котбус (Німеччина), а 
для викладачів та майстрів виробничого 
навчання у вересні 2015 року за участю 
німецького експерта Матіаса Кайзера 
проведено навчання за тематикою: «Сухе 
будівництво. Гіпсокартонні системи».

Команда ліцею «Гарячі серця» отримала призове ІІІ місце у фіналі 
Чемпіонату інтелектуальних ігор серед професійно-технічних навчальних 
закладів Київської області.

Державний навчальний заклад 
«Тетіївське професійно-технічне училище»

В обласному етапі конкурсу фахової майстерності з професії 
«Лицювальник-плиточник» учень училища Барський Олександр виборов 
ІІІ призове місце та нагороджеий дипломом ІІІ ступеня.

Команда учнів «Динаміт» у складі:
Троценко Людмили, Антонюка Владислава, Веля 
Іона, Солдатова Романа, Іщука Володимира,
Ставнійчука Ярослава, на чолі з керівником 
Чумак Аллою Вікторівною -  посіла ІІ місце в 
обласному чемпіонаті з інтелектуальних ігор 
серед учнівської молоді професійно-технічних 
навчальних закладів Київської області на тему:

Гордістю училища стала Ірина Костенко 
-  17-річна учениця групи швачок, яка двічі 
стала чемпіонкою на Міжнародних 
змаганнях і здобула Кубок України по 
греблі на байдарках і каное, присвячених 
пам’яті гребчині Юлії Рябчинської. А пара 
Костенко -  Соловйова здобули перемогу на

«Україна в моєму серці»
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дистанції 500 метрів на байдарці-двійці К-2 та вибороли друге золото на 
дистанції 200 метрів.

Державний навчальний заклад 
«Згурівський професійний ліцей»

Особливий внесок у розвиток фізичної 
культури здійснив учень ліцею Владислав 
Лісовик, який посів почесне ІІІ місце у ІІ етапі 
V спортивних ігор школярів України -  2016 зі 
спортивного орієнтування, що проходили у 
м.Києві.

Державний навчальний заклад 
«Сквирське вище професійне училище»

Учні училища Сергій Котюк та Михайло Москалюк стали учасниками 
районного конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», 
проведеного у рамках відзначення Всесвітнього Дня охорони праці. Котюк
Сергій посів І місце, а Москалюк Михайло -  ІІІ у старшій віковій категорії.
Переможців нагороджено грамотами та подарунками від ТОВ фірми 
«Грона». Окрім того, Сергій став переможцем у третій віковій категорії 
учасників районного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка та 
живопису на протипожежну і техногенну тематику, який проходив у лютому 
2016 року на базі Сквирського районного центру дитячої творчості.

Напередодні Міжнародного дня 
захисту прав людини та з нагоди 
проголошення Загальної декларації 
прав людини учнівська команда 
училища взяла участь у брейн-рингу 
«Підліток і право», що проводився 
серед учнів 9-10 класів на базі 
Сквирського районного центру 
дитячої та юнацької творчості.
Команда Сквирського вищого 
професійного училища була однією 
з 12 команд, які брали участь у 
заході, і виборола у змаганнях 
почесне ІІ місце.
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У вересні 2015 року учениця групи №25 Чічак Наталія взяла участь у 
обласному фестивалі патріотичної пісні «Шамраївські зорі» та стала 
дипломантом конкурсу.

Роком милосердя став 2015/2016 навчальний рік для учнівського та 
педагогічного колективів ліцею.

Під час акції «Милосердя» учні та педагоги ліцею зібрали кошти у сумі 
1000 грн., на які придбали засоби особистої гігієни для одиноких пристарілих 
(с. Руде Володарського району).

Акція «Діти Київщини -  воїнам АТО» об’єднала під своїм началом усіх 
небайдужих до чужої біди. У кінці серпня 2015 року був тяжко поранений 
учасник АТО Ганецький Роман -  колишній учень ліцею. Саме для його 
лікування з 02 по 18 вересня було оголошено збір коштів. До акції 
долучились не тільки учні, а й увесь трудовий колектив ліцею. За час акції 
було зібрано та передано пораненому 2600 грн.

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Володарський професійний аграрний ліцей»

Державний навчальний заклад
«Білоцерківський професійний ліцей»

У зимовому чемпіонаті Київської області та ІІ етапі 
спартакіади «Повір у себе» з легкої атлетики на 
дистанції 200 м серед спортсменів-інвалідів учень ліцею 
Павло Васютинський здобув ІІ місце та ІІІ місце на
дистанції 100 м. Доповнили кошик перемог згаданих 
змагань і Лужецький Ігор з Корженком Владиславом, які 
здобули перші місця на дистанції 400 м та зі стрибків у
довжину.

У 2015 та 2016 
адміністрація та педагога 

брали активну участь у заходах Всеукраїнськог 
Всеукраїнському науково-практичному 
«Впровадження інновацій у професійну під
кваліфікованих робітників», науково-практичному 
семінарі «Фестиваль педагогічних інновацій»,
Міжнародному науково-практичному Інтернет-семінарі 
«Інноваційні технології при підготовці фахівців 
автотранспортної галузі», за що нагороджені 
відповідними сертифікатами.
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Учнівські команди є гордістю ліцею, адже упродовж навчального року 
вони вибороли ІІІ місце у Всеукраїнських змаганнях з флорболу серед 
студентської молоді, ІІ місце в міських змаганнях зі спортивних ігор (шахи) 
та ІІІ місце зі спортивних ігор (баскетбол) серед студентської молоді.

Державний навчальний заклад 
«Білоцерківське професійно-технічне училище імені П.Р. Поповича»
У жовтні 2015 року відбулося відкриття оновленого Музею 

космонавтики ім. П.Р. Поповича, який функціонує у навчальному закладі з 
1977 року.

Учні та педагоги училища є традиційними учасниками просвітницьких 
заходів. У жовтні 2015 року таким заходом став «Ярмарок професій», а у 
квітні -  профорієнтаційний захід «Місто професій», покликаний надати 
кожній дитині віком від 2 до 17 років можливість познайомитися із 
представленими професіями, зрозуміти їхню суть та значущість у 
суспільстві.

У квітні 2016 року педагоги училища взяли участь у проведенні науково- 
практичного семінару «Фестиваль педагогічних інновацій».

Спортивне життя навчального закладу цього року було насиченим, 
цікавим і багатим на перемоги: ІІІ-і командні місця у міських змаганнях з 
шахів та міні-футболу, ІІІ-і місця у міських змаганнях з баскетболу та 
волейболу, ІІ-і місця у міських змаганнях з легкої атлетики та настільного 
тенісу, ІІ місце у Київській обласній спартакіаді у змаганнях з шашок 
(Людмила Ніколаєнко), І місце у змаганнях з настільного тенісу (Артем
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Юрков), І та ІІІ місця у змаганнях з дарцу (Марія Садловська та Матвій 
Козеренко), І місце у змаганнях з шахів (Андрій Мазурик), ІІІ місце з легкої 
атлетики (Сергій Осипчук).

Державний навчальний заклад 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»

У квітні 2016 року педагоги центру взяли активну участь у науково- 
практичному семінарі «Фестиваль педагогічних інновацій», організованому 
Білоцерківськими інститутом неперервної професійної освіти. Вони 
представили виставкові методичні напрацювання. З доповіддю на 
пленарному засіданні виступила майстер виробничого навчання Лелека 
Валерія Валеріївна, де презентувала творчий проект «Я відкриваю ресторан».

Майстер виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту 
автомобілів» Шишмарьов Сергій Васильович став учасником регіонального 
міського конкурсу фахової майстерності «Основи слюсарної справи» серед 
майстрів виробничого навчання ПТНЗ м.Києва та Київської області.

У жовтні 2015 року на базі ДНЗ «Богуславський ЦПТО» відбувся збір 
Ради лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних 
закладів Київської області.

Учні центру взяли участь у VI Всеукраїнському конкурсі «Моральний 
вчинок», презентувавши зібрані матеріали про Євгенія Анатолійовича 
Ченчевича, вихователя гуртожитку, який виконував військовий обов’язок у 
зоні АТО.

Педагогічний колектив ЦПТО та учні приєднались до XI Всеукраїнської 
акції «Серце до серця», яка проводилась з 4 по 24 квітня. На обладнання в 
реанімаційні відділення дитячих лікарень було зібрано триста вісім гривень.

Творчим та плідним став для учнів та педагогів центру 
квітень 2016 року: юні туристи взяли участь в обласних змаганнях з водного 
та велосипедного туризму серед учнівської молоді в с. Хохітва; юні митці -  в 
районному фестивалі «Зорецвіт», перемогли у конкурсі декоративно- 
прикладного та образотворчого мистецтва. А Неживенко Андріана (керівник 
Мусієнко Г.К.) здобула ІІІ місце у конкурсі художнього читання.

23 квітня 2016 року працівники та учні центру приєдналися до 
Всеукраїнської акції «ЬеІ’з до і! Пкгаіпе» із прибирання свого міста.

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Фастівський центр професійно-технічної освіти»

У фіналі ХІ обласного чемпіонату з інтелектуальних ігор серед ПТНЗ 
Київської області команда центру «Нащадки Палія» у складі: капітана
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Кшежевського Анатолія та членів команди Михайлової Тетяни, Лепесій 
Тетяни, Микитенко Ольги, Баркулової Валерії та Дубрової Лесі -  вибороли 
призове І місце.

У січні 2016 року у м. Вільнюсі учениця центру Марія Науменко за 
високий рівень виконавської майстерності виборола II місце у номінації 
«Театральний жанр» Міжнародного фестивалю дитячо-молодіжної творчості 
«Литовська феєрія». Марія -  активна учасниця художньої самодіяльності 
центру та обласних конкурсів, майстер спорту з кульової стрільби. 
Незабаром у Фастівському краєзнавчому музеї відкриється персональна 
виставка художніх картин учениці.

Державний навчальний аклад «Київське вище професійне училище 
харчових технологій та ресторанного сервісу»

2015/2016 навчальний рік приніс для 
навчального закладу вагомі спортивні 
здобутки. У командній першості здобуто 
перемоги: ІІІ місце з пляжного волейболу, ІІ 
місце з міні-футболу, ІІ-і місця у змаганнях з 
шахів та настільного тенісу серед працівників 
АПК м. Києва; ІІІ-і місця з кульової стрільби 
та шашок, І та ІІ місця з бігу на дистанцію 
500м серед жінок та серед чоловіків, Київське 
міське фізкультурно-спортивне товариство «Україна».

В індивідуальній першості: Пузир Михайло -  
І-і місця в змаганнях «Веселі старти молоді» та в 
змаганнях «Веселі старти молоді» -  «Хокеїст» за 
програмою Спартакіади Київської міської профспілки 
працівників АПК; Мищенко Тетяна -  ІІІ місце з 
шашок та Бабенко Мирослава -  ІІІ місце з шахів, 
Київське міське фізкультурно-спортивне товариство 
«Україна»; Безносюк Марина -  І місце з бігу на
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дистанцію 500м серед жінок та Савченко Дмитро -  І місце з бігу на 
дистанцію 500м серед чоловіків, Київське міське фізкультурно-спортивне 
товариство «Україна».

Учні училища взяли участь у Спартакіаді серед вищих навчальних 
закладів Дарницького району, яка відбувалася у жовтні 2015 року, та 
вибороли у командній першості ІІ місце з волейболу та І місце з міні- 
футболу. Дольний Юрій виборов І місце з бігу на дистанцію 2000 м; Мальцев 
Іван -  ІІ місце з бігу на дистанцію 2000м; Тужицький Микола -  ІІІ місце в 
зальному заліку (з бігу, тяги та жиму штанги 30 кг).

У Відкритому чемпіонаті Полтавської області «Кубок пам’яті 
Олександра Литвиненка» представники 
училища вибороли І місце - на дистанції 100м 
серед жіночих команд; І місце -  на дистанції 
100м серед жіночих команд з веслування на 
човнах «Дракон» та ІІІ місце здобув Мальцев 
Іван, учень групи № 5, у Відкритій першості з 
веслування на човнах «Дракон» у м.
Житомирі.

У чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон» серед юніорів, 
юнаків та дорослих у складі національної збірної України взяли участь 
представники ДНЗ «Київське обласне ВПУ харчових технологій та 
ресторанного сервісу» -  керівник фізичного виховання Картавенко О.Г. та 
учень групи № 5 Мальцев Іван. Українська збірна вперше за всю історію 
континентальних змагань з веслування на човнах «Дракон» стала 
абсолютним чемпіоном та здобула Кубок Націй, випередивши досвідчені 
команди Угорщини та Німеччини, які вже перемагали на попередніх 
змаганнях. Загалом, за результатами змагань серед 17 країн-учасниць наші 
співвітчизники вибороли 12 комплектів золотих, 6 комплектів срібних та 
2 бронзових нагород.

Свій внесок до медальної скарбнички України на змаганнях зробили й 
представники ДНЗ «Київське обласне ВПУ харчових технологій та 
ресторанного сервісу», зокрема:

Картавенко О. Г. -  у складі жіночої Мальцев Іван -  у складі юнацької 
команди: команди:

І місце -  дистанція 2000 м; І місце -  дистанція 2000 м;

І місце -  дистанція 500 м; І місце -  дистанція 500 м;

І місце -  дистанція 200 м ІІ місце -  дистанція 200 м
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Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»
Команда учнів центру взяла участь у 

легкоатлетичному пробігу, присвяченому 
пам’яті М.І. Сікорського, та стала абсолютним 
чемпіоном з легкоатлетичної естафети серед 
14 команд, які брали участь в естафеті.

У грудні 2015 року в актовій залі будинку 
освіти м. Переяслава-Хмельницького відбувся 
ІІ заключний тур ХІІІ міського конкурсу творчої спадщини Т.Г. Шевченка, у 
якому взяли участь учні загальноосвітніх навчальних закладів, Переслав- 
Хмельницької ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст., дитячої художньої школи, студенти 
Державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та учні 
ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти».

Учні ЦПТО здобули переможні місця: у жанрі «Образотворче
мистецтво» І місце виборола Ковальова Марія, учениця групи №7/8 (І курс, 
«кравець»); у жанрі «Художнє слово», вікова категорія від 16 до 18 років, 
І місце отримав молодіжний театр «Кредо» (художній керівник І.А. Олійник). 
У віковій категорії від 13 до 15 років першим став учень групи №3 Пєш ков 
Дмитро (І курс, «кухар; кондитер»); у жанрі «Музичне мистецтво» І місце 
посів дует у складі Карабанова Євгенія (І курс, «адміністатор; оператор 
комп'ютерного набору») та Хандошко Єлизавети (І курс, «кухар; кондитер»).

У грудні 2015 року на базі навчалаьного закладу відбулося засідання 
обласного методичного об'єднання педагогічних працівників професійно - 
технічних навчальних закладів за напрямом «Сільське господарство». Тема 
семінару -  «Формування ключових компетентностей учня -  шлях до 
підвищення якості професійної підготовки 
кваліфікованих робітників».

На фіналі конкурсу молодих дизайнерів 
одягу «Е8ТЕ^ 8їу1е» учениця центру 
Левківська Анна представляла свої роботи у 
двох номінаціях. За роботу у номінації 
«Національний фольклор» її нагороджено 
дипломом учасника та подарунками від 
фірми Е8ТЕ^, у номінації «Від кутюр» Анна 
виборола диплом ІІІ ступеня і отримала 
грошову винагороду.

На показі колекцій навчальних закладів центр представив колекцію 
«Перлина Переяславщини».
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В обласному етапі конкурсу фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів Київської області за професією 
«Кравець» учениця центру Швець Дарина отримала почесне ІІІ місце.

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Рокитнянський професійний ліцей»

У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів з професії «Лицювальник- 
плиточник» учень ліцею Руденко Олександр посів 
ІІ місце. Заслуговує на похвалу високий рівень 
підготовки учасника конкурсу викладачем Семенютою 
Світланою Іванівною та майстром виробничого 
навчання Слісаренко Антоніною Іванівною.

У квітні 2016 року на базі ліцею відбулося 
засідання обласного методичного об’єднання 
педагогічних працівників професійно-технічних 
навчальних закладів будівельного напряму на тему: «Педагогічна
майстерність і творчість педагога -  запорука створення умов для розвитку та 
самореалізації особистості учня».

Державний навчальний заклад «Професійний ліцей м.Українки»
Газета учнівського самоврядування «Вісник ліцею» у 2015-2016 

навчальному році стала лауреатом Міжнародного конкурсу шкільних медіа у 
трьох номінаціях: медіа-центр, газета та інтернет-газета.

У ліцейній газеті учні розповідають про останні новини та події, а також 
створють рубрики, в яких усі бажаючі можуть висловити свою думку з 
приводу того чи іншого питання. Вона стала найкращою подругою для 
ліцеїстів, адже на її сторінках можна показати перші спроби пера, порадитись 
і загалом висловити найрізноманітніші думки: роздуми про рідний ліцей, 
особисте життя, майбутню професію. У «Віснику ліцею» відзначаються 
успіхи як учнів, так і педагогів чи працівників ліцею.

Комунальний заклад Київської обласної ради 
«Васильківський професійний ліцей»

2015/2016 навчальний рік для учнів ліцею приніс, окрім перемог у 
ІІ етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін, вагомі спортивні 
досягнення: Телюк Олег, учень гр. 33 (професія «Муляр. Штукатур»), здобув 
перемогу у відкритому чемпіонаті м. Києва з дзюдо, а Шеремет Андрій,
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учень тієї ж групи, став призером 
призове III місце.

Щг/*шГ 'ш  м

к , '
• Л

Теплюк Олег

Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Бородянський професійний аграрний ліцей»

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 
серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії 
«Електрогазозварник» накреслив нові імена переможців та призерів: Голота 
Валерій, учень групи №33, виборов ІІ місце.

Упродовж року учні ліцею активно долучалися до Всеукраїнських акцій 
«Лист воїну АТО», брали участь у благодійній акції на підтримку української 
армії «Учні ліцею -  воїнам АТО» організованій Спілкою ветеранів АТО та 
волонтерською організацією «Обпалені війною» .

У травні 2016 року команда ліцею стала учасником військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), організованої Мельничуком Ю.Л. -  
керівником науково-освітнього центру патріотичного виховання молоді 
університету «Україна», яка проводилася на базі музею «Уваровський дім» 
(смт Ворзель).

чемпіонату України з хортингу, посівши

Ш еремет Андрій
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