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РОЗДІЛ І. МЕТОДИЧНІ РОЗВІДКИ, ДОПОВІДІ  
 

Ольга Винарчик, Галина Коваль  

МАТЕРІАЛИ ДО ПОПУЛЯРНОЇ 
ЕНЦИКЛОПЕДІЇ  

З ПРОФЕСІЇ «ПАЛІТУРНИК»  
(матеріали до Всеукраїнського огляду – конкурсу  

«Популярні енциклопедії робітничих професій в регіоні України») 
 

Людина, для якої книжка  
уже в дитинстві  
стала такою необхідною,  
як скрипка для музиканта,  
як пензель для художника,  
ніколи не відчує себе обділеною,  
збіднілою і стомленою.                                                                                              
(В. Сухомлинський) 

 
Найбільше диво в світі – це книга. Книжка супроводжує нас протягом 

усього життя, ми навіть не замислюємось над тим, яким є її шлях до нашої 
полиці. 

Палітурник – це фахівець, без праці якого жодна книга не буде випущена 
у світ. 

1. Загальні поняття: книжковий блок, форзац, палітурка, каптал, 
стрічка-закладка; палітурні процеси: комплектування книжкового блоку, шиття 
книжкового блоку, безшвейне скріплювання книжкового блоку, виготовлення 
обкладинок (брошура), виготовлення палітурок (книга); оздоблювальні процеси 
(тиснення фольгою, блінтове тиснення, друк металізованими фарбами). 

Кожне видання (книгу, брошуру, журнал, газету та інші види друкованої 
продукції)  спочатку набирають на комп’ютері та заверстують за допомогою 
спеціальних програм. Далі друкарі виконують друкування тиражу. Після цього 
видрукована продукція потрапляє до палітурної майстерні, де фахівці-
палітурники здійснюють післядрукарську обробку. До післядрукарських 
(палітурних) процесів належать: 

а) розрізання аркушів віддрукованої продукції; 
б) фальцювання (згинання) аркушів; 
в) пресування аркушів і приєднання форзаців, ілюстрацій; 
г) комплектування (складання) блоку видання; 
д) скріплення аркушів у книжковий блок (шиттям або склеюванням); 
е)  обрізка книжкового блоку з трьох сторін; 
ж) виготовлення палітурки; 
з) вставляння книжкового блоку в палітурку. 
Фахівець-палітурник виконує наступні види робіт: 
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– виготовляє книги, брошури, журнали, альбоми, бланки, свідоцтва; 
– реставрує старовинні книжки, рукописи; 
– виготовляє акцидентну продукцію: конверти, грамоти, вітальні адреси, 

буклети. 
Кожна одиниця друкованої продукції (книга, блокнот, папка або зошит) 

складається з різної кількості деталей. Значну кількість цих деталей виготовляє 
палітурник. Тільки палітурник може зробити книгу справжнім витвором 
мистецтва, одягнути її в палітурку, прикрасити тисненням під золото, дорогими 
тканинами, металами, коштовним камінням, суперобкладинкою, футляром. 

У процесі навчання за професією «Палітурник» учні опановують 
технологію брошурування, переплетення, виготовлення адресних папок та 
блокнотів. Також учні навчаються працювати на поліграфічних машинах, які 
допомагають виконувати роботи.  

. 
2. Коротка історія професії «Палітурник» 
Професія палітурника зародилася ще у глибоку давнину. З розвитком 

писемності у різних країнах почали створювати рукописні книги. Важлива роль 
у їх створенні відводилася переписувачам (каліграфам), художникам і 
палітурникам (інтролігаторам).  

Рукописна книга, яку ще називають манускриптом або кодексом, більш, 
як упродовж восьмисотлітнього розвитку увібрала в себе духовні і матеріальні 
надбання багатьох поколінь і зберігається до наших днів. Вона –не тільки 
невичерпне джерело знань і народного досвіду, а й витвір графічного і 
живописного мистецтва, що увійшов до скарбниці світової культури як краще 
надбання. 

У світовій та українській книжковій справі чільне місце належить 
майстрам, які виготовляли «одяг» для книги – її оправу. Палітурки (оправи) 
призначені для скріплювання зшитих аркушів видання, оберігають книгу від 
ушкоджень і забруднень, а також слугують елементом декоративного 
оформлення книги.  

Серед палітурників, яких згодом називали в Україні інтролігаторами, 
були талановиті майстри, творці справжніх мистецьких цінностей. Оправи 
рукописів упродовж тривалого часу використання зазнавали пошкоджень і їх, 
щоб зберегти сам блок книги, ремонтували, реставрували або й, якщо вони 
були не дуже коштовними, заміняли новими. Якимсь незбагненним чином до 
наших днів збереглася унікальна оправа з перших століть рукописної справи в 
Україні. Мова йде про оправу Мстиславового Євангелія 1103–1117 рр., 
створеного у київському скрипторії.  

Найдавнішою рукописною книгою, яка збереглася до наших днів, є 
Остромирове Євангеліє. Написане воно було в 1050-1057 роках дяком 
Григорієм. Саме на цій книзі президенти України присягають українському 
народові під час інавгурації. Адже книга – скарбниця вічного, мудрого і 
сокровенного і повага до книги як до джерела знань і культури народу 
демонструється на державному і світовому рівнях.  



 4 

Із поступальним розвитком друкарства (поліграфії) професія палітурника 
отримала значне поширення, оскільки із застосуванням нової технології істотно 
збільшилися обсяги накладів видань.  

 
4. Характер роботи 
Професія палітурник об’єднує в собі дві споріднені професії: 

брошурувальник і палітурник. І тому поліграфічний термін «брошурувально- 
палітурні процеси» складається з двох слів: «брошурувальні» –  від брошура 
(франц. Brocher – зшивати, скріпляти віддруковані аркуші), та «палітурні» –від 
палітурка, тобто жорстка оправа, якою покривають книги.  

Під час роботи палітурник: 
- виконує окремі палітурні операції по виготовленню книг, папок, 

чистових і бланкових виробів; 
- виконує під керівництвом машиніста автоматичної лінії по 

виготовленню книг роботи на механізованій і автоматичній потоковій лініях по 
виготовленню книг, машинах і агрегатах, що виконують палітурні операції; 

- робить підкладання і накладання зі зштовхуванням напівфабрикатів на 
транспортер чи у секцію устаткування; 

- приймає і перевіряє якість напівфабрикатів з верстатів, що виконують 
палітурні операції; 

- виконує комплекс операцій по виготовленню палітурок і чистових 
виробів масового випуску із самостійною заготівлею матеріалів; 

- здійснює заклеювання, округлення й окантовку корінця блоку, 
наклейку обкладинки; 

- виготовляє макети палітурок для масових видань і сигнальні 
примірники; 

- виготовляє палітурки; 
- робить вставку блока в палітурку; 
- здійснює пресування; 
- робить розкрій і розрізання матеріалів для палітурок; 
- зафарбовує обрізи; 
- здійснює фальцювання і комплектування напівфабрикатів; 
- приклеює форзаци й ілюстрації; 
- робить обрізку блоків на одноножових машинах; 

             - спостерігає за роботою устаткування, що обслуговується. 
Книга – це видання, яке складається зі зшитого і обрізаного з трьох 

сторін книжкового блоку; з палітурки, в яку вставляється блок; форзаца, котрий 
слугує для з’єднання блоку з палітуркою (рис 1.1) 

Книжковий блок складається з віддрукованих паперових аркушів, 
сфальцьованих у зошити, що комплектуються у правильному порядку та 
скріплені між собою. Ділянка згину і з’єднання зошитів (аркушів) між собою 
називається корінцем. Площина, протилежна до нього, – переднім обрізом, 
верхня і нижня – верхнім і нижнім обрізами блока (рис. 1.2). Відстань від 
верхнього до нижнього обрізу – довжина (висота) блока, від корінця до 
переднього обрізу – ширина, а від першого аркуша першого зошита до 
останнього  аркуша останнього зошита – товщина блока. 
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Порядкові номери сторінок кожного друкарського аркуша називаються 
колонцифрами, а заголовкові дані, які розміщуються зверху кожної сторінки, – 
колонтитулами. Колонцифри можуть розміщуватися (рис. 2.1) зверху полоси 1, 
2 або внизу 3, 4, по центру 2, 4 або біля зовнішнього поля. 

 
Рис. 2.1 Варіанти розміщення колонцифр 

 
Сигнатура і норма. Віддруковані аркуші, які подаються в брошурувальний цех 
великими кількостями, можна легко переплутати. Щоб запобігати тому, на 
кожному друкарському аркуші проставляють номер – цифру, яку називають 
сигнатурою. Зазвичай її розміщують на першій сторінці кожного нового 
друкарського аркуша (за виключенням першого) внизу в лівому куті (рис 2. 2) і 
служить воно для зручності фальцювання і швидкої орієнтації при роботі.  
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Рис. 2.2 Розміщення елементів сторінки: 

1 – колонтитул; 2 – колонцифра; 3 – сигнатура, 4 – норма 
 
Поруч з цифрою-сигнатурою проставляється норма – скорочена назва книги 
або прізвище автора; якщо твір складається з декількох томів, то зазначається 
також номер тому або частини. Норма також необхідна, щоб не переплутати 
аркуші різних назв, віддрукованих однаковим форматом. 
Сигнатура з зірочкою – цифра з зірочкою, яка позначає номер друкарського 
аркуша; проставляється на всіх аркушах без виключення. Розміщується, як 
правило, на третій порядковій сторінці кожного аркуша внизу в лівому куті. 
Кожну полосу тексту оточують чотири поля (рис. 2.4) різних розмірів: 
внутрішнє             к  (корінцеве), верхнє в (головкове), зовнішнє n (переднє) і 
нижнє н (хвостове). Розміри полів визначаються форматом, обсягом і типом 
видання. Співвідношення їх залежить від призначення видання, характеру 
процесу читання, від оптичного центру сторінок, а також  від вимог, що 
висуваються до оформлення.  

 
Рис. 2.4 Розміщення полів на сторінці навколо полос тексту: 

к – корінцеве, в – верхнє, n – переднє, н – нижнє поле 
 
Величина полів збільшується за годинниковою стрілкою від корінцевого до 
нижнього поля. Таке співвідношення викликане зручністю читання і 
користування. На зручність читання впливає також розміщення оптичного 
центру сторінки, який завжди знаходиться вище її геометричного центра і при 
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зоровому сприйнятті книжкового розвороту ближче до корінця, тому нижнє 
поле повинно бути більшим від верхнього, а переднє – більшим за корінцеве. 
 

Технологічний процес виготовлення книги у твердій палітурці: 
1. Отримання віддрукованих аркушів  
2. Рахунок і складання в стопи по 500 шт.  

 
 
3. Зіштовхування (вирівнювання на дві вірні сторони; сторони – взаємно 

перпендикулярні). 
4. Розрізування аркушів 
5. Ручне фальцювання (згинання) аркушів, форзаца  
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6. Приєднання форзацу до першого і останнього зошита книги  

Форзац – додатковий елемент, що є в кожному виданні і служить для 
з’єднання блоку з палітуркою.  
Зошит – отримуємо зі сфальцьованих аркушів  

 

 

 
 
1. Блок 
2. Форзац 
3. Клейовий шар 

Намазуємо форзац смужкою 3– 4 мм. 
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Форзац приєднуємо до першого і останнього зошита. 

 
Вирівнюємо форзац по головці (верхньому обрізу) з відступом від 
корінцевого поля  1,5–2 мм. 

 
 

7. Пресування зошитів з форзацом. 
8. Комплектування книжкового блоку. 

Комплектуємо сфальцовані зошити відповідно до послідовності сторінок 
(від першої до останньої), складені зошити утворюють книжковий блок. Для 
перевірки правильності комплектування існують певні мітки – корінцеві і мітки 
замовника. 

 

    
 

На рисунках видно, що якщо книжковий блок скомплектований 
правильно, то мітки утворюють сходинку. Якщо у книжковому блоці, 
наприклад, немає 4-го зошита, то сходинка обірветься. 
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Комплектування починаємо з останнього зошита до першого. 

    
 

Готовий скомплектований книжковий блок перевіряємо по сторінках, сигнатурі 
і нормі. 
9.  Шиття блоку 

 

 
10. Заклейка – надання корінцю блоку міцності та стійкості; усуває зазори 
між ними, забезпечує збереження форми корінця, міцності і довговічності 
видань. При заклеюванні клей наносять рівномірно на всю поверхню корінця. 
Форми корінця: 
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11. Сушіння – видалення надмірної вологи з клейового шару. 
12.  Кругління – операція вирівнювання корінцевої і передкової частини блоку, 

надання корінцю округлої симетричної форми, що покращує розкривання 
книги. 

 
 
13. Обрізування блоку з трьох сторін на одноножовій різальній машині. 
Необрізаний книжковий блок. 

    
 

 
а) необрізаний блок;  б) обрізаний блок 

 
Після обрізки книжкового блоку обрізи повинні бути гладкими і чистими. 

На форзацах і полях сторінок не повинно бути складок, зморщок і надривів.    
14. Оформлення обрізів (зафарбування). 
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15. Приклеювання додаткових елементів (капталу, стрічки–закладки, марлі, 
паперової смужки). 

 

Готовий книжковий блок ми повинні з’єднати з палітуркою. Палітурка – «одяг» 
книги, який оберігає від пошкоджень книжковий блок та покращує естетичний 
вигляд видання. Будь-яка палітурка повинна складатись з двох картонних 
боковинок та відставу (корінця), покривного матеріалу. 
Палітурку оформляють відповідно до змісту видання. Способи оформлення 
різноманітні: друк металізованими фарбами, тиснення фольгою, лакування, 
припресовування плівки. Готову палітурку з’єднуємо з книжковим блоком – 
виконуємо операцію вставляння. 

    
 
Обидва форзаци книжкового блоку промазуємо клеєм і вставляємо на  
боковинку. 
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Готову книгу ставимо під прес (вантаж) для досягнення компактності та 
міцності приклеювання форзаців до внутрішніх  сторін  палітурки. 

 
 

Кінцевою операцією виготовлення книги є штрихування (утворення 
рубчика). 

 
Рубчик виконують між відставом і картонною боковинкою палітурки 

паралельно корінцю книги.  
5. Умови роботи:  
Палітурник працює в умовах палітурного цеху, де може бути підвищений 

рівень шуму, забрудненість пилом. Крім того, він виконує роботи з ріжучим 
інструментом, обладнанням, а також працює з клеючими речовинами. Тому під 
час роботи важливим є ретельне дотримання усіх правил та вимог охорони 
праці та техніки безпеки.  

Приміщення палітурного цеху повинне бути добре освітлюваним, 
обов’язково щодня провітрюватися. Кожен день у приміщенні необхідно 
виконувати вологе прибирання. 

6. Ринок праці: 
Фахівці палітурної справи потрібні кожному поліграфічному 

підприємству, художній майстерні, а також рекламним і дизайнерським 
студіям.  

У Львові палітурники працевлаштовуються на таких підприємствах: ВАТ 
«Бібльос» –  фабрика паперово-білових виробів, книжкова фабрика «Атлас», 
ПП «Друкарня Левко», поліграфічна майстерня «Гамма-центр», ТзОВ 
«Західноукраїнський консалтинг-центр», ПП «Колаж», ПП «Час-Пік», ТОВ 
«Палітурник», ТОВ «Сплайн», видавнича фірма «Афіша», ПП «Марусич», ПП 
«Ора», ТОВ «Поліграфія», ПП «Полігруп», ВАТ «Полонина», ФОП «Престиж 
Прінт» та величезна кількість інших видавничих і поліграфічних підприємств, 
друкарень.  

7. Освітня підготовка: 
Спеціальність палітурника можна здобути у Ставропігійському 

професійному ліцеї м. Львова за адресою: м. Львів, вул. І. Федорова, 9, 
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телефони: (032)235-61-51, (032)235-87-58, вул. Є. Плужника, 6, телефон: 
(032)252-51-87. 

8. Медичні обмеження: 
Робота не рекомендується людям, які страждають на захворювання очей, 

а також на захворювання шкіри, дихальних шляхів, порушення рухових 
функцій, хвороби внутрішніх органів. 

9. Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей спеціаліста:  
— наочно-дієве мислення; 
— поєднання високої концентрації та розподілу уваги; 
— спостережливість; 
— чітке координування рух рук і пальців; 
— фізична сила. 
Людина, яка вирішила оволодіти фахом палітурника, повинна бути 

спокійною, зосередженою, врівноваженою, цілеспрямованою, старанною та 
відповідальною і наполегливою у роботі. Палітурник повинен бути дуже 
уважним, щоб не допустити у виданні порушення комплектності, перевернутих, 
зайвих, переплутаних зошитів, вкладок, вклейок, приклейок, а також їх 
недостатності у комплекті, щоб не допустити недотримання правильної 
послідовності сторінок у зошиті. 

Вимоги до професійної підготовки:  
Кваліфікований палітурник повинен знати:  
— стандартні формати, правила різання картону, паперу, технічної 

тканини та вимог до них; 
— правила комплектування та брошурування документів; 
— технічні вимоги на палітурні роботи; 
— способи скріплення книжкових блоків; 
— правила підготовки книжкових блоків до скріплення; 
— технологію виконання оздоблювальних процесів. 
10. Перспективи: 

Палітурники можуть продовжити освіту у таких навчальних закладах 
регіону: Поліграфічний коледж Української академії друкарства  (м. Львів, пл. 
Митна, 1) та Українська академія друкарства (м. Львів, вул. Підвальна, 19). 

Розвиваючи організаторські здібності, вміння керувати виробничим 
процесом, кваліфікований фахівець-палітурник може «зрости» у посаді до 
майстра палітурного цеху, майстра дільниці, начальника цеху, інженера-
технолога з палітурних процесів. 

11. Споріднені професії:  
Брошурувальник. Різниця між професіями брошурувальника і 

палітурника полягає в тому, що до брошурувальних процесів належать: 
підрахунок, зіштовхування і розрізання аркушів, фальцювання (згинання 
аркушів), виготовлення зошитів, комплектування зошитів, скріплення зошитів 
у блок. Палітурні процеси включають обробку книжкових блоків, виготовлення 
палітурок різних видів, оздоблення палітурок, вставка книжкових блоків у 
палітурки та завершальні операції з виготовлення книг. 
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Людмила Гриценко 

ПРОБЛЕМНО-ДІАЛОГІЧНЕ 
СПІЛКУВАННЯ ЯК ФОРМА 
ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ 

ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ  
НА УРОКАХ СВІТОВОЇ  

ЛІТЕРАТУРИ  
(доповідь на обласному семінарі викладачів світової літератури) 

 
У вік тотальної комп'ютеризації і захоплення віртуальним світом дедалі рідше 

згадується популярна колись фраза „Краса врятує світ"(мало хто знає, що цей вислів 
належить великому письменнику-гуманісту Ф.М.Достоєвському). Виходять з моди 
поняття „етика" й „естетика", нав'язується крикливе, вульгарне, грубе, прагматичне. 

 Проте школа як простір життя намагається збагатити дитину духовно, 
залучити її до світу краси, щоб у дорослому житті вона зберегла свою душу. У 
системі етико-естетичного виховання в школі література як навчальна дисципліна 
займає важливе місце. 

 І справді, в художньому творі  учень має змогу доторкнутися до естетики, 
краси, пізнати незнане, уявно подорожувати, готуючись до життєвих випробувань, а 
також , навчившись глибоко сприймати мистецтво слова, розуміючи підтекст, 
збагачувати свою духовність чи навіть спробувати побудувати своє життя за 
законами краси. Адже художня література - це завжди дія, конфлікт, драма, де 
стикаються непримиренні сили добра і зла, краси і потворності, любові й ненависті, 
щедрості й скупості, життя і смерті. 

 Відомо, що художня література - це сприймання світу в образах, що саме у 
слові ми постали, через слово виходимо за межі себе і вже тоді наше внутрішнє, 
суб'єктивне трансформується в зовнішнє, об'єктивне. ''Скажи що-небудь, щоб я тебе 
побачив", -  так розумів сутність слова Сократ. 

 Нині головне завдання учителя-словесника полягає в тому, щоб донести до 
учня ті естетико-гуманістичні ідеї, які втілює автор у творі, і показати, як саме, якими 
засобами він це зробив. 

 На уроках літератури в учнів також формується вміння цінувати, розуміти 
книгу, виробляється потреба в читанні, розвивається художній смак, вміння 
самостійно і свідомо сприймати художній твір. 

 Література є людинознавством, у якому відтворені робота душі персонажа, 
характери, життя в усій його складності. Саме тому вона сприяє духовному 
становленню людини, допомагає збагнути своє призначення в цьому світі і сенс 
людського життя. 

 Тобто книгою учитель-словесник з'єднує людину з життям, примиряє людину 
саму з собою, морально влаштовує її у прекрасному й складному світі. 

 Інтенсивні пошуки новітніх методичних засобів і технологій для аналізу 
літературних творів призвели до появи найрізноманітніших підходів при вивченні 
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художніх творів. Ці методи репрезентуються на сторінках фахового журналу 
«Всесвітня література». 

 У методичному арсеналі вчителя світової літератури розмаїття форм в 
організації роботи з літературним твором, в судженнях про художній текст. Це 
актуалізація первинного читацького сприйняття, розповідь учителя, повідомлення 
учнів, евристична бесіда, інсценізація, ілюстрування, самостійна робота, "інтерв'ю" з 
письменником та інші види творчих завдань. 

 В останні роки в своїй педагогічній практиці надаю перевагу такій формі 
роботи з текстом художнього твору як проблемно-діалогічне спілкування. Чому? Слід 
зацікавити учнів, тому що там, де не пробуджений інтерес до навчання, з'являються 
лінощі, які призводять до невтішних результатів у навчанні.  

 Одним із головних завдань на уроці літератури вважаю створення умов для 
того, щоб учні стали співучасниками процесу пізнання. Або ми співпрацюємо з 
учнем, або ми боремося з ним. 

 Сучасний школяр - прагматик, тому література може виявитися поза вибором 
багатьох і треба знайти спосіб переконати учнів у тому, що вона потрібна всім. Адже 
учень сприймає художню літературу як читач, вступаючи з нею в діалог. Повнота 
сприйняття залежить від його індивідуальності, вікових особливостей, від часу, в 
якому він живе… У творі, який вивчається, слід знаходити те, що зачіпає інтереси 
кожного - ти теж кохатимеш; на тебе також чекають випробування; від історичної 
долі нації залежить і твоє існування в світі тощо. 

 У сучасному суспільстві змінюються пріоритети освіти: учень мусить не 
просто набувати „зуни" (знання, уміння, навички), а вміти організовувати власну 
навчальну діяльність, тобто мати готовність і здатність навчатися. Нагальною 
потребою стає перехід від екстенсивного навчання до інтенсивного формування 
ключових компетенцій учнів, так званої «педагогіки життєтворчості»: Зрозуміло, що 
такі цілі освіти передбачають використання іншого методу організації сумісної 
діяльності на уроці: на зміну монологу приходить діалог. 

 Розгортанню діалогу на уроках літератури сприяє така форма роботи з текстом 
художнього твору як проблемно-діалогічне спілкування. Ця педагогічна технологія 
допомагає реалізації особистісно орієнтованого навчання, маючи ряд переваг: 

 1) проблемно-діалогічне спілкування на уроках літератури дозволяє вчителю 
активізувати пізнавальну діяльність учнів, а також уникнути авторитарного впливу на 
них і формалізму в засвоєнні змісту художнього твору; 

 2 ) крім того, проблемно-діалогічне спілкування надає динаміку уроку. 
Л.М.Толстому належить думка про те, що „кінематограф розгадав таємницю руху". 
Цього руху не вистачає навіть кращим урокам літератури. На мислення сьогоднішніх 
дітей справляє значний вплив „голубий екран": динаміка діалогів, широкоплановість, 
миттєві переходи зовнішнього у внутрішнє, моменти детективу, недомовок, а на уроці 
в основному переважає статичне словесно-ілюстративне подання матеріалу. Учитель і 
учні ніби працюють у різних темпах. Цей недолік усуває як раз зацікавлений діалог 
учителя й учнів. 

 Діалог  надає змогу вчителеві вирішувати такі завдання : 
 1) розвивати почуття і мислення школярів, їхню читацьку культуру та творчі 

здібності; 
 2) сприяти самореалізації учнів завдяки виявам власного роздуму і чуття; 
 3) вчити учнів уникати конформізму, сліпого наслідування чужих ідей і 

суджень; 
 4) виховувати в учнях такт і толерантність до іншої точки зору. 
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На своїх уроках застосовую різноманітні форми діалогу: вчитель - учні. 
Найбільш типовою з них є спільне обговорення навчальної проблеми всім класом, 
тобто організація колективного навчального діалогу. 

Особливості організації діалогу 
 При побудові діалогу застосовую певні правила: 
 1) будувати діалог слід у відповідності з дидактичними цілями уроку; 
 2) не використовувати неефективні словесні конструкції, що гальмують 

навчання, а саме: 
   „закриті" запитання, що передбачають односкладові відповіді; 
  - репродуктивні запитання, спрямовані тільки на відтворення знань; 
  - риторичні запитання, на які взагалі відповідати не треба; 
 3) перевагу в плані розгортання діалогу на уроці слід надавати запитанням 

відкритим, проблемним, переломним, на які не можна дати односкладову відповідь; 
 4) проблемний виклад матеріалу під час аналізу тексту передбачає 

формулювання питань, які стосуються не глобальних проблем людства, а найчастіше 
внутрішнього світу людини, іноді „напіввідкритого" у тексті; 

 5) слід шукати опорні мотиви, які б зацікавили учнів і спонукали їх до пошуку 
власної відповіді на питання; 

 6) необхідно пам'ятати, що діалог - це форма спілкування. Тому неприпустимі 
категоричність учителя, зневажливе ставлення до дитячої думки, помилки. 
Терплячість і такт - кредо вчителя; 

 7) учитель має бути хорошим слухачем. Не можна переривати учня, не 
дослухавши його до кінця, висловлювати свою негативну оцінку почутого від учня. 
Для учня важливо, що вчитель слухає і чує його. Тому педагогу необхідно 
користуватися деякими прийомами пасивного слухання: це і зоровий контакт, і 
вербальна підтримка: „Так», „Добре», „Продовжуй». 

Учитель може застосовувати також прийоми активного слухання: трансляцію 
(дослівне повторення сказаних слів ), редакцію (повторення головного ) та 
резюмування (узагальнення відповіді).  

Згідно з державними освітніми стандартами з літератури на основі 
рекомендацій сучасної психолого-педагогічної науки, зокрема, щодо аналізу 
художнього твору в єдності змісту та форми, будую роботу так, щоб у центрі уваги 
знаходилися такі питання: 

- яким чином авторська концепція світу і людини втілюється в художньому 
просторі твору; 

- якою мірою характери головних героїв розв'язують основну проблему твору; 
- як композиція, її окремі елементи допомагають розкриттю характеру та 

ідейної спрямованості твору; 
- яку роль відіграють засоби мови в зображенні характерів; 
- як співвідноситься прочитане з духовними орієнтирами учнів. 
Ця робота спрямована на розуміння учнями теми, проблематики твору (що 

розкриваються через систему образів, окремі елементи композиції), тобто на 
розуміння авторської концепції світобачення, допомагає вчителеві застосовувати 
аналітичні форми діяльності. 

 Людина від природи наділена пізнавальним інтересом, що звичайно 
стимулюється в умовах проблемної ситуації. 

 Переважно використовую форму евристичної бесіди ( це бесіда за наперед 
визначеними питаннями) та вільну бесіду, в основу яких покладено проблемний та 
частково-пошуковий методи, що сприяють саморозвитку та самореалізації 
особистості. 
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 При проблемному викладі матеріалу під час аналізу тексту застосовую різні 
види питань. Перевагу надаю запитанням проблемним  та  операційним . 

Наприклад, при аналізі повісті Е. Хемінгуея «Старий і море» можна 
запропонувати учням відповісти на питання проблемного характеру. 

На перший погляд сюжет  цієї повісті не відзначається складністю. Старий 
Сантьяго, герой твору,  в пошуках щасливого улову відправляється далеко у відкрите 
море. Йому пощастило – спіймалась «велика риба». Вона настільки велика і сильна, 
що старому коштувало  немало зусиль перемогти її. Але на зворотньому шляху акули 
об’їли «велику рибу», і старий привозить на берег тільки її скелет. Поєдинок 
закінчено. 

-  Та чи є в  ньому переможець?  А якщо так, то хто??? 
 -  Взагалі, про що ця повість?  
 -  Про єдиноборство людини і риби? Чи ж про гармонію людини і природи? 
 -  Про силу і безсилля людини? Про людську мудрість чи ж про її 

нерозумність?  
 -  В утвердженні сили людини чи, навпаки, її безсиллі? 
Ці та інші питання «будять» повість Хемінгуея і вимагають від учнів більшої 

уваги до твору. 
        У моєму методичному арсеналі є ще і проблемні лекції. Під час їх 

проведення спонукаю учнів стежити за ходом думки. Матеріал подаю так,  щоб учні 
усвідомили проблему, поставлену в ній, бачили кінцеву мету, стежили за логікою 
розгорнення доказів, орієнтувалися в історичній обстановці, в якій жив і творив 
письменник.  

       Так наприклад,  урок на тему: «Франц Кафка. Життєвий і творчий шлях».  
На дошці записую питання, на які учні повинні дати відповідь в кінці уроку:  

- яке значення мала творчість Кафки для світової літератури?  
- у чому ви вбачаєте особливості творчості Кафки? 

Аналізуючи новелу Ф. Кафки «Перевтілення», ми бачимо, що письменник у 
творі ставить проблему відчуження людини від світу, сім'ї, самотності, 
неспроможності повноцінно і гармонійно жити в абсурдному світі на зламі 19 - 20 
століть. Здавалося б , сюжет перетворення людини в комаху не має нічого спільного 
із сучасним світом, проблемами. Але насправді відбулося тільки зовнішнє 
перетворення, внутрішньо герой залишився таким, як був. Він чує, мислить, 
усвідомлює, у нього „болить душа", він все розуміє. Ніхто в його нещасті не 
допоможе йому. 

 Батько, мати, сестра, друзі -  ніхто не протягує Грегорові Замзі руки допомоги. 
А він так цього  потребує. 

 Запитую в учнів: 
 - чи мав Грегор шанс повернутися до попереднього вигляду? 
 Це питання змушує замислитись: у якому світі жив герой, у який час?    
 Наступне питання: 
 - чи хотіли б ви жити в такому світі? Це питання спонукає учнів до пошуку 

власної відповіді на питання: чи все влаштовує мене в цьому світі? 
Проблемні запитання стараюся задавати при вивченні кожної нової теми: 
 - чому Розкольников, ще не розкривши листа від матері, шалено цілує 

конверт? (Ф.М.Достоєвський „Злочин і кара"). 
 [Лист - чи не остання надія зупинитися в жахливому задумі? Якщо мама не 

зупинить, то хто?] 
 - ... учинено злочин. Нашвидку відмита у відрі з водою закривавлена сокира. 
  Тепер би тільки зникнути. Ніби в маренні спускається Розкольников 
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 східцями. І раптом — хтось із двірником піднімається назустріч. Чи хочемо 
ми,  щоб Розкольников утік непомічений? (Ф.М. Достоєвський „Злочин і кара"). 

 - Чому старий князь Волконський, виряджаючи на війну князя Андрія, 
 єдиного ( ! ) сина, готує його на „небезпечні", а не на „вигідні" місця, і князь 
 Андрій дякує за це батькові? ( Л.М.Толстой„Війна і мир"). 
Проблемні запитання дозволяють вчителеві створити умови, коли учень 

зможе висловити на задану тему власний погляд, а не списаний з підручника. 
 Різноманітність думок, емоцій збагачує урок, забезпечує його неповторність, 

робить його самоцінним і самодостатнім як у дослідженні завдань уроку, так і в 
самореалізації кожного з його учасників. Саме суб 'єктивність є джерелом 
проблемних ситуацій під час вивчення твору. 

 
Урок. О. де Бальзак. Влада золота та її філософія в повісті „Гобсек". 

 
Мета уроку: формувати в учнів уміння та навички аналізу літературного твору 

„вслід за автором"; визначити ідейно-тематичну спрямованість повісті; простежити, 
як у творі малого жанру розкриваються головні теми письменника - влада грошей, 
егоїзм людини та її гонитва за насолодою. 

 Зануренню в смислові пласти повісті „Гобсек" допоможе колективне 
обговорення проблеми в формі евристичної бесіди. 

(Вступне слово вчителя). 
 Повість Бальзака, написана 1830 року, є одним із шедеврів французької 

літератури. Тема її - вплив „золотого лантуха" на внутрішній світ людини - сьогодні 
актуальна, оскільки наш час має чимало спільного з епохою первісного 
нагромадження капіталу. 

 Образ лихваря Гобсека є узагальненням найбільш огидних рис 
приватновласницької психології. Бальзак лаконічно, проте з масштабністю великого 
майстра відображає стосунки між людьми, безнадійно спотворені владою грошей. 
Повість сюжетно пов'язана з романом „Батько Горіо". 

 Текст її мав кілька варіантів, назва - також. Але в „Людську комедію" вона 
ввійшла як „Гобсек" (саме слово в перекладі означає „живоїд"). 

 Давайте згадаємо сюжетні деталі, що характеризують лихваря. 
 (Бесіда за текстом: 
 - хто зустрівся в салоні віконтеси де Гранлє? Про що розповів нотаріус 

Дервіль? 
 - Знайдіть у тексті портрет лихваря. („Золотий ідол", „людина - вексель"). 
 - Яке життя прожив Гобсек? 
 (Біля сімдесяти шести років. Він об'їхав увесь світ, намагаючись збагнути суть 

і закони життя суспільства на різних континентах).  
     Знайдіть міркування Гобсека про життя. (Похмура філософія про вовчі 

закони людського   існування  
    Кого з персонажів світової літератури нагадує Гобсек? 
 (Плюшкіна з „Мертвих душ" Гоголя, „Хазяїна" з п'єси Карпенка - Карого). 
 Далі разом з учнями розмірковуємо над ключовими для розуміння повісті 

запитаннями: 
 1. Чи правий Гобсек, коли твердить, що непохитне в нас лише одне почуття - 

інстинкт самозбереження? 
 (Так, людині властиві інстинкти, перш за все самозбереження і продовження 

роду. Тільки їх і визнає Гобсек. Проте для нормально розвиненої особистості існують 
ще й безкорисливі духовні потреби, на яких і базуються мораль, порядність, любов. В 
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ідеалі все це - від „низьких" прагнень до найвищих - має гармонійно поєднуватись. 
Похмура філософія про вовчі закони людського існування). 

2. Як ви гадаєте, чому Гобсеку було приємно„ пачкати брудними черевиками 
килими у багатих людей"? 

 (Його тішить спотворене захоплення своєю владою. Всі від нього залежать. 
Він може „купувати людську совість і управляти міністрами". Демонстративна 
зневага до людей, приниження їхньої гідності приносять лихварю незбагненну 
насолоду. Чиїсь страждання для нього - знадливий спектакль). 

 3. Чи властиві Гобсеку більш високі почуття? Наприклад, естетичні? 
 (Усі піднесені переживання лихвареві чужі: „гори втомлюють, рівнини 

набридають"). 
 4. Які здібності має Гобсек? Чи становлять вони грунт для позитивних рис 

характеру? 
 (По інтелекту, проникливості, спостережливості лихвар набагато перевищує 

аристократів, але його філософія однобічна і межує з божевіллям. Він уміє критично 
оцінити поведінку тих, з ким його зводить життя - Анастазі де Ресто, Максим де Трай, 
але собі самому не здатний дати оцінку. Гобсек відмовляється від людського 
спілкування, не має сім'ї, друзів, мешкає в злиденній конурі, харчується гірше за 
жебрака, б'є ноги бруківкою Парижа, шкодуючи грошей на візника). 

 5.Які, на вашу думку, сторінки повісті «Гобсек» можна вважати її апофеозом 
(тобто найвищим пунктом ідейно-художнього смислу)? 

(Останні сторінки повісті - опис кімнати, де все гниє і пліснявіє). 
 6. Як ви гадаєте, в наш нелегкий, нестабільний час чи не перетворюватимуться 

люди на Гобсеків? 
 Чи пощастить нам вибратися на цивілізований шлях, уникнути духовного 

убозтва? 
 (Думки учнів винятково суперечливі). 
 На заключному етапі вчитель узагальнює все сказане учнями під час 

евристичної бесіди. 
 (Всеохоплююча жадоба наживи - загроза цілком реальна і досить значна, 

оскільки в її основі - не лише споживацькі інстинкти, але й більш „висока", уже суто 
людська потреба в самоутвердженні. Проте самореалізація через наживу - до краю 
однобічний, а тому спотворений спосіб людського існування. Цієї спокуси уникнути 
можна і треба - щоб не зробити своє життя схожим на помешкання Гобсека, 
просякнуте духом гниття і плісняви. Саме для цього й варто з оптимізмом дивитись у 
майбутнє, намагатися „знайти себе в ньому", щоб зробити життя багатогранним і 
гармонійним, а значить, незалежним від того всього, що може його спотворити). 

 Висновок: 
 Демократизація шкільного життя покликала вчителя перейти від традиційної 

побудови уроку до творчої різноманітності, від монологу до діалогу в навчанні. 
 Сутність педагогічної технології - проблемно-діалогічного спілкування як 

форми опрацювання тексту художнього твору - полягає в застосуванні проблемного 
та частково-пошукового методу , які спрямовані на розв'язання завдань проблемного 
характеру, шляхом організації навчального діалогу. 

 Навчальний діалог передбачає ефективне управління пізнавальною діяльністю 
учнів через евристичну та вільну бесіди . 

 Діалог: 
1) будується як адекватна модель спілкування вчителя й учнів як 

рівноправних учасників;  
2) розглядається як творча взаємодія вчителя й учнів. 
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Ця педагогічна технологія дозволяє: зацікавити учнів, бо там, де не 
пробуджений інтерес до навчання, з’являються лінощі, які призводять до невтішних 
результатів у навчанні; 

 - активізувати розумову діяльність учнів, розвинути їх інтелектуальну сферу, 
тому що процес пошуку думки власними зусиллями завжди більш продуктивний, 
аніж відтворення чужої думки; 

- уникнути авторитарного впливу на учнів, замінити авторитарну жорстку 
монологову позицію педагога на відкриту діалогову позицію;  

- створити атмосферу доброзичливості, невимушеності, педагогічного такту, 
щоб учні стали співучасниками процесу пізнання, рівноправними партнерами 
вчителя; 

- зробити урок динамічним, усунути статичне словесно-ілюстративне подання 
навчального матеріалу. 
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Дарія Грицик 

ОФСЕТНІ МАШИНИ 
(методичні матеріали до уроків зі спецтехнології друкарських процесів) 

 
Офсе́тний дру́к – спосіб непрямого плоского друку, при якому фарба з 

друкарської форми передається на папір через проміжний, офсетний циліндр. 
Офсетний друк – найрозповсюдженіший вид виробництва типографської 

продукції. Технологія офсетного друку дозволяє здійснити якісний 
повнокольоровий друк великих тиражів буклетів, брошур та інших видів 
поліграфії. Якісні вихідні матеріали та високий рівень автоматизації 
дозволяють виконати навіть найскладніші поліграфічні роботи за короткі 
терміни, зберігаючи при цьому рівень якості офсетного друку. Офсет 
застосовують для друкування і на грубих сортах паперу. М'яка гума краще 
прилягає до паперу і краще передає фарбу, більш якісно відтворює зображення. 

Форми офсетного плоского друку 
Для ФОПД характерними є такі особливості: друкуючі та пробільні 

елементи їх лежать в одній площині; поверхня друкуючих елементів 
гідрофобна (утримує фарбу і відштовхує воду та водяні розчини), а пробільних 
– гідрофільна (утримує воду та водяні розчини і відштовхує фарбу); розміри 
друкуючих елементів різні, вони більші на ділянках, які відповідають темним 
ділянкам відбитка (як і у високому друці), а пробільних – навпаки. Обладнання 
для виготовлення ФОПД у сучасній поліграфічній промисловості посідає одне з 
провідних місць за кількістю виконуваних технологічних операцій і за своєю 
номенклатурою. Друкарські форми виготовляються фотомеханічними, 
лазерними та електрографічними способами як на окремих установках, так і на 
потокових лініях. Ці способи постійно вдосконалюються, що зумовлює 
подальший розвиток обладнання для виготовлення фотографічних і 
друкарських форм. Спостерігається тенденція створення обладнання за 
модульним принципом побудови в поєднанні з пристроями обчислювальної 
техніки, яка забезпечує автоматизацію технологічних процесів. На пробільних і 
друкарських ділянках ФОПД мають різні фізико-і хімічні властивості щодо 
друкарської фарби та зволожувального засобу.  

У плоскому друці використовується відомий ефект системи жир–вода, 
який полягає в тому, що вода не здатна змочувати жири. Завдяки цій 
властивості на формі плоского друку утворюються гідрофільні (олеофобні) 
поверхні, які сприймають вологість, і гідрофобні (олеофільні), які сприймають 
друкарську фарбу. Ці ділянки створюються зміною властивостей поверхні 
нанесенням на неї покриття або впливом на структуру її матеріалу. Позитивний 
спосіб виготовлення ФОПД забезпечує велику точність передачі зображення та 
стійкість друкуючих елементів у процесі друкування. Для виготовлення ФОПД 
використовуються алюміній, магнієвий сплав алюмінію, вуглецева та 
нержавіюча сталі. Із механічних властивостей металів, найбільш 
відповідальних за експлуатаційну надійність у процесі друкування, можна 
виділити міцність, пластичність, опір утомлюваності та зносостійкість. 
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Історія 
Свою назву офсетний друк отримав від англійського слова offset 

(передавати з чогось), яким називали проміжний гумовий циліндр, що в 
друкарській машині й передавав (переносив) зображення з форми на папір. 

Вперше застосували цей метод в 1878 році для друкування на бляшаних 
консервних банках. Оскільки друкувати безпосередньо з літографського 
каменю було неможливо, винахідники встановили між каменем і листом бляхи 
гумовий валик. З часом передачу зображення при друкуванні через офсетне 
полотно, яке замінило гумовий циліндр, стали застосовувати у високому і 
глибокому друці, де з'явились нові різновидності: друкоофсет та непрямий 
глибокий друк. 

ОФСЕТНА МАШИНА RYOBI 520 Х 
Односекційна офсетна друкарська машина формату В3. Призначена для 

друку повнокольорової і багатофарбовоої продукції. 
Технічні характеристики: 
 

Кількість друкарських секцій 1 
Максимальний формат аркуша 520x375 мм 
Мінімальний формат аркуша 100х150 мм 
Товщина папера 0,04 – 0,4 мм 
Максимальна площа друку 505х350 мм 
Продуктивність 3000 – 13000 від./год. 
Фарбовий апарат 17 валика (включаючи 4 накочувальних)   
Зволожуючий апарат Molleton, 5 валики (включаючи 2 накочувальних) 
Ємність подавального стапеля 550 мм 
Ємність приймального стапеля 400 мм 
Габарити 1912x1180x1617 мм 
Вага 2000 кг 

 
Офсетна машина Ryobi 520 Х 
Рік виготовлення:  1991  
Пробіг:75 млн. відб. 

ОФСЕТНА МАШИНА RYOBI 662 Н 
Двосекційна офсетна машина формату А2, з подачею аркуша широкою 

стороною, для високоякісного повнокольорового друку: кольорових журналів 
найвищої якості, цінних паперів малими і середніми тиражами, етикетки і т.. 
Система подачі паперу ротаційного типу. Система безперервного спиртного 
зволоження „Ryobi-matic”, що забезпечує циркуляцію, стабілізацію складу і 
температури зволожуючого розчину.  

Технічні характеристики:  
 

Кількість друкарських секцій 2  
Максимальний формат аркуша 660х508 мм  
Мінімальний формат аркуша 279x200 мм 
Максимальна площа друку 650х495 мм  
Товщина папера 0,04-0,5 мм  
Продуктивність 3000-13000 від./год  
Фарбовий апарат 21 валика (включаючи 4 накочувальних)  
Зволожуючий апарат Ryobi-matic, 4 валики 
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(включаючи 1 накочувальний) 
Ємність подавального стапеля 800 мм  
Ємність приймального стапеля 470 мм  
Габарити 3495х2850х2083 мм  
Вага 8900 кг  

 
Рік виготовлення: 1996  
Пробіг: 29 млн. відб.  

ОФСЕТНА МАШИНА RYOBI 3304 Н 
Компактна  чотирьохсекційна офсетна друкарська машина RYOBI 3304 H 

формату  
340 х 450 мм з портретною проводкою паперу. Невеликими габаритами машина 
зобов'язана портретній проводці паперу і унікальному розташуванню циліндрів. 
Подвійна планетарна конфігурація циліндрів дозволяє друкувати 
повнокольорову продукцію всього лише  
з 4 перехопленнями листа, що дає значний виграш в порівнянні з поширеною 
посекційною схемою традиційних машин. У поєднанні із запатентованою 
системою захватів з подвійними пружинними затисками, це забезпечує дуже 
точне суміщення. Оснащена пультом дистанційного керування системою 
подачі фарби. 

Технічні характеристики: 
 
Кількість друкарських секцій 

  
4  

Максимальний формат аркуша 340 х 450 мм 
Мінімальний формат аркуша 90 х 100 мм 
Максимальна площа друку  330 х 438 мм 
Товщина папера 0,04-0,3 мм 
Продуктивність 3000-10000 від./год 
Фарбовий апарат 16 валика (включаючи 3 накочувальних)  
Зволожуючий апарат Ryobi-matic, 6 валики  

(включаючи 1 накочувальний) 
Ємність подавального стапеля 440 мм 
Ємність приймального стапеля 440 мм 
Габарити 3750x1040x1595 мм 
Вага   3000 кг 

 

Рік виготовлення: 1998  
Пробіг:71 млн. відб. 

ОФСЕТНА МАШИНА RYOBI 522 HE 
Економічна двосекційна офсетна друкарська машина формату В3. 

Призначена для друку високоякісної багатофарбової і повноколірної продукції 
(у т. ч. і етикеток) середніми накладами. Оснащена міцною  

(до 50 мм) суцільнолитою станиною з високоточними підшипниками в 
опорах циліндрів. Планетарна побудова із загальними друкарським циліндрами 
подвійного діаметру забезпечує друк двох фарб без перехоплення листів, що 
гарантує високу точність суміщення. Система широких опорних кілець між 
формними і офсетними циліндрами сприяє плавному обертанню циліндрів і 
підтримує їх рівномірний тиск один на одного, що забезпечує відтворення 
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рівних плашок і різких растрових крапок, із стабільними параметрами 
розтискування. 

Технічні характеристики: 
 

Кількість друкарських секцій 2 
Максимальний формат аркуша 520x375 мм 
Мінімальний формат аркуша 100х105 мм 
Товщина папера 0,04 – 0,5 мм 
Максимальна площа друку 505х350 мм 
Продуктивність 3000 – 11000 від./год. 
Ємність подавального стапеля 480 мм 
Ємність приймального стапеля 400 мм 
Габарити     2598х1935х1588 мм 
Вага 3350 кг 

 

Рік виготовлення: 2005  
Пробіг:35 млн. відб. 

HEIDELBERG MOVP 

 
 
Основні характеристики листової друкарської машини Heidelberg MOVP 

(Мошка): 
* Кількістьдрукарських секцій - 4 
* Максю розмір листа - 480 х 650 мм 
* Міню размір листа - 210 х 280 мм 
* Макс. площа зображення - 472 х 645 мм 
* Макс. швидкість друку - 12 000 листів в годину 
* Довжина - 607 см 
* Ширина - 245 см 
* Вага - 12820 кг 
* Потужність - 28,5 кВт 
* Товщина пластин - 0,15 - 0,5 мм 
* Размір пластин - 550 х 650 мм 
* Макс. формат 480х660 мм 
* Мін. формат 210х280 мм 
* Каскадный самонаклад 
* зволоження стандартнее 
* Пульт дистанційного управління CPC 1.01 
Друка́рська маши́на — поліграфічне обладнання, призначене для 

нанесення зображень на різні матеріали. Друкарські машини діляться за 
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способом нанесення друку. Серед них виділяють офсетні, флексографічні, 
трафаретні друкарські машини, машини високго і глибокого друку. За способом 
подачі матеріалу, що запечатується друкарські машини поділяються на листові 
і рулонні. 

 
HEIDELBERG SM 74-5 

 
 

Основні характеристики листової друкарської машини Heidelberg SM 74-5: 
* Кількість друкарських секцій 5 
* Макс. формат 520х740 мм 
* Мін. формат 210х280 мм 
* Макс. друкарьский формат 510х740 мм 
* Виробнича потужність (відтісків/годину) 15000 
* Матеріал до 0,6 мм 
* Висота стапеля на самонакладі 950 мм 
* Висота стапеля на приймальні 1000 мм 
* Довжина х ширина х висота машины 12,64х2,95x1,87 м 
* Вага машини 25010 кг 
* Споживча потужність 55 кВт 
Переваги офсетного друку 
* Найвища якість відтворення оригінала 
В порівнянні з усіма іншими видами друку офсет відрізняється 

надзвичайною якістю та яскравістю. При друкуванні можуть бути використані 
не лише основні кольори (CMYK), але й додаткова палітра (pantone), а також 
лакування. Друкованою основою може бути не лише папір та картон, але й 
пластик, вініл тощо. 

* Великі тиражі у стислі терміни 
При випуску крупного тиражу продукції технологія офсету дає змогу 

віддрукувати замовлення швидше, ніж інші види друку. Повнокольорові 
брошури, буклети, стікери, запрошення, календарі, плакати, етикетки, а також 
просто великі тиражі – все це зона офсетного друку. 

* Великі тиражі за мінімальними цінами 
Обладнання для офсетного друку розраховано на певну кількість 

матеріалів. Відповідно, при збільшенні обсягу друку до певного рівня ціна на 
одну копію буде зменшуватись. Тому чим вищий тираж, тим вигіднішим стає 
друк. 
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Оксана Ковальська  

КОМПЕТЕНТІСНО  
ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД  
ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ УЧНЯ 
 

 (методична розвідка з хімії та біології) 
 

Трансформаційні процеси, що відбуваються сьогодні в житті 
суспільства, стосуються всіх сфер його діяльності й існування, зокрема 
освітньої сфери як основоположної компоненти формування світогляду 
особистості. Швидкий розвиток прогресу, практично некерований та 
непрогнозований процес суспільних переворотів, розпаду держав і змін 
геополітичної карти світу, наукових винаходів та їх впровадження в 
життя вплинули на вимоги, що стоять перед освітніми системами 
останніх десятиліть. 

Сучасне суспільство характеризується властивими для 
трансформаційних суспільств швидкими змінами у всіх сферах життя. 
Особливо швидко зміни відбуваються завдяки багатьом чинникам, що 
сьогодні рухають економіку та промисловість, впливають на розвиток 
культури міжнаціональних відносин, залежать від світових міграційних 
процесів, особливо впливають на розвиток інформаційного, зокрема й 
освітянського простору. 

Протягом останніх десятиліть у багатьох країнах світу та в Україні 
змінювалась суспільна парадигма — від технократичної до 
індетріальної, від індустріальної до інформаційної. На розвиток освіти 
вплинули суспільні інтеграційні процеси, такі напрямки розвитку 
суспільства, як глобалізація, демократизація, розпад союзу країн 
ядерного блоку, створення єдиного інформаційного простору. Ці зміни 
відбулись такими темпами, що зумовили потребу негайно переглянути 
й реформувати освіту на всіх рівнях, оскільки наявність системи не 
повністю відповідали сучасним запитам та потребам переорієнтації. 

Незалежна від країни й нації, вид людських ресурсів та суспільного 
устрою освіта відіграє важливу роль — готує людину до життя в сім'ї, 
громаді, країні, до роботи та творчості, до реалізації себе як особистості в 
суспільстві. В умовах сучасної міграції в рамках не тільки країни, а й 
регіонів виникає потреба швидко адаптуватися для отримання навчання 
та роботи, що спонукають суспільство до необхідних змін. Україна, як 
європейська країна не може обминути всі вищеназвані процеси. 
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Знання, навички та вміння, котрі молодь набуває й виробляє, 
навчаючись у школі, безперечно, є важливими. Поряд із цим сьогодні 
актуальності набуває поняття компетентності учня, що визначається 
багатьма чинниками, оскільки саме компетентності є тими 
індикаторами, що дозволяють визначити готовність учня — випускника 
до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної участі в 
житті суспільства. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до 
пріорітетів сьогодення відносить уміння оперувати такими 
технологіями та знаннями, що задовільняють потреби інформаційного 
суспільства, підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві. Саме 
тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними потребами, 
а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб 
ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, 
швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. Прогресивна 
освітня спільнота сьогодні ставить перед собою нове завдання — 
сформувати в школяра та дорослого вміння вчитись. 

Шляхи формування компетентностей учня. 
Реформування освіти, передбачає відновлення змісту навчання з 

орієнтацією на “ ключові компетентності ” , оволодіння якими 
дозволить учням вирішити різні проблеми в професійному, 
соціальному, повсякденному житті. 

Компетентний — значить знаючий, обізнаний у певній галузі, що 
має право за своїми знаннями або повноваженнями робити або 
вирішувати що-небудь, судити про щось. 

Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для 
навчання та освіти, поняття компетентності визначається як 
спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати 
завдання або роботу. При цьому поняття компетентності містить набір 
знань, навичок та відношень, що дають змогу особистості ефективно 
здійснювати діяльність або виконувати певні функції, що підлягають 
досягненню певних стандартів у галузі професії або виді діяльності. 

Ключові компетентності випускника ліцею 
 Пізнавальна компетентність: 
– навчальні досягнення, інтелектуальні завдання, уміння 

навчатися та оперувати знаннями. 
Особистісна компетентність: 
– розвиток індивідуальних здібностей і талантів; 
– обізнаність у власних сильних та слабких сторонах; 
– здатність до рефлексії; 
– динамічні знання. 
Самоосвітня компетентність: 
– здатність до самонавчання, організація власних прийомів 

самоосвіти; 
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– відповідальність за рівень власної самоосвітньої діяльності; 
– гнучкість застосування знань, умінь, навичок в умовах 

швидких змін; 
–  постійний самоаналіз, самоконтроль за власною діяльністю. 
Соціальна компетентність: 
– співпраця, робота в команді, комунікативні навички; 
– здатність приймати свої рішення і прагнути до розуміння 

власних  потреб і вимог; 
– соціальне єднання, вміння визначити особисті ролі в 

суспільстві; 
–  ціннісні орієнтації; 
– розвиток особистісних якостей, саморегуляція; 
– культура міжособистісних відносин. 
Здоров'я особистості: 
– соматичне  здоров'я; 
– клінічне здоров'я; 
– фізичне здоров'я; 
– психічне здоров'я; 
– рівень валеологічних  знань. 
Творча компетентність: 
– здатність до виявлення і постановки проблем; 
– здатність до висловлювання великого числа ідей; 
– гнучкість — здатність до висловлювання різноманітних ідей; 
– оригінальність — здатність відповідати на подразники 

нестандартно; 
– здатність удосконалити об'єкт, додаючт деталі; 
– здатність вирішувати проблеми,тобто до аналізу і синтезу. 

Можливості біології щодо формування основних груп  
компетентностей  учнів. 

 Соціальна компетентність: 
– сприяння формулювання свідомого ставлення учнів до 

природоохоронних заходів; 
– залучення учнів до природоохоронних заходів; 
– використання групових форм навчання; 
– проведення нестандартних уроків, які передбачають 

формування власної позиції, конкретні прояви особистісної активності 
учнів; 

– надання учням можливості вибору форми тематичного 
оцінювання, рівня завдань, групи для виконання лабораторних та 
практичних робіт. 

Полікультурна компетентність: 
– знайомство учнів з діяльністю вчених різних держав та 

національностей; 
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– використання в процесі викладання біології елементів 
народознавства; 

– створення презентацій про рослини, страви з них, про 
смакові уподобання різних народів; 

– використання завдань, спрямованих на формулювання 
здорового способу життя учнів; 

– проведення інтегрованих уроків, використання художньої 
літератури, що містить описи певних біологічних об'єктів чи явищ; 

– проведення профорієнтаційної роботи; 
– характеристика зв'язку природи та культури, значення 

біологічних дисциплін для розвитку цивілізації; 
Комунікативна компетентність: 
– створення ситуацій порозуміння, співчуття, стимулювання 

вміння слухати; 
- виховання взаємоповаги учнів один до одного, емоційної 

врівноваженості, характеристика типів темпераменту та рекомендації 
щодо адаптації темпераменту до загальних вимог емоційної культури; 

– використання усного і письмового рецензування відповідей 
учнів одногрупниками ; 

–  використання завдань, які передбачають надання 
розгорнутих письмових відповідей для розвитку писемного мовлення 
учнів; 

– проведення цілеспрямованої роботи з біологічними 
термінами з метою їх запам'ятовування і свідомого використання — 
мнемонічні вправи, переклад іншомовного походження, побудова 
асоціативних зв'язків; 

Інформаційна компетентність: 
–  розвиток умінь учнів працювати з підручниками, з текстом, 

виділяти головну думку, робити висновки; 
– стимулювання використання додаткової літератури; 
– організація в кабінеті виставки літератури та періодичної 

преси; 
–  проведення зустрічей з медиками, науковцями, 

працівниками с/г з метою надання учням актуальної інформації 
шляхом безпосереднього спілкування; 

– використання комп'ютерних програм (“Курс біології”, 
“Репетитор з біології”...) 

– залучення учнів до перегляду телевізійних передач 
відповідно до навчальних тем курсу біології; 

Компетентність самоосвіти та саморозвитку: 
– формування та розвиток загальнонавчальних умінь учнів; 
– використання випереджальних завдань; 
– створення індивідуальних програм для обдарованих учнів; 
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– створення атмосфери, сприятливої для самоосвітньої 
діяльності, мотивація учнів на постійне навчання протягом усього 
життя; 

Компетентність продуктивної творчої діяльності; 
– залучення учнів до підготовки повідомлень та рефератів; 
- використання відповідних різнопланових завдань творчого 

рівня; 
– залучення учнів до складання підсумкових питань з теми, 

задач, опорних конспектів, тощо; 
– залучення учнів до виконання творчих завдань; написання 

незавершених оповідань, складання біологічних загадок, кросвордів; 
– залучення учнів до підготовки та проведення ігор, вікторин, 

заходів предметних тижнів. 
Можливості хімії щодо формування основних груп 

компетентностей учнів 
Соціальна компетентність 
1. Стимулювання учнів до самостійного прийняття тактичних та 

стратегічних рішень: як навчатися, чого навчатися, який шлях у житті 
обрати. 

2. Стимулювання учнів до вибору раціонального шляху 
розврахункових задач та проведення експерименту. 

3. Використання життєвих ситуацій, пов’язаних з властивостями та 
використанням речовин. 

4. Використання різнорівневих навчальних та контролюючих 
завдань. 

5. Стимулювання толерантного ставлення учнів до різноманітних 
проявів життя, пом’якшення проявів підліткового максималізму. 

Полікультурна компетентність 
1. Використання в процесі викладання хімії віршів, приказок, 

уривків з творів художньої літератури для ілюстрації конкретних 
природничо-наукових явищ, що вивчаються, для пояснення їхньої 
хімічної сутності, для формулювання якісних та кількісних задач, для 
визначення наукової обгрунтованості тексту. 

2. Використання історичної інформації стосовно розвитку 
хімічних знань у Єгипті, Індії, Китаї тощо. 

3. Наведення прикладів інформації, пов’язаних із сучасним 
економічним та політичним становищем у світі та впливом на нього тих 
чи інших хімічних аспектів (нові досягенння науки та виробництва, 
воєнні дії в гарячих точках тощо). 

4. Використання біографічних відомостей про учених-хіміків. 
5. Висвітлення зв’язку хімії з іншими природничо-науковими та 

суспільними дисциплінами, реалізація міжпредметних зв’язків. 
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6. Проведення позакласних заходів, хімічних тижнів, хімічних 
вечорів із залученням інформації, пов’язаної з розвитком культури, 
мистецтва та впливом хімії на цей розвиток та навпаки. 

7. Висвітлення значення хімії для розвитку цивілізації, проведення 
уроків ужиткової хімії. 

Комунікативна компетентність 
1. Забезпечення розвитку монологічного мовлення учнів через 

проведення 
- усного опитування 
- аналізу та самоаналізу відповіді 
- учнівських повідомлень 
- захистів творчих робіт, проектів, рефератів 
- доповідей 
- висування гіпотез. 
2. Забезпечення розвитку діалогічного мовлення учнів через 

проведення: 
- бесід 
- взаємоопитування 
Диспутів 
- семінарів 
- конференцій 
- мозкового штурму 
- обговорення проблем у групі 
- дидактичних ігор комунікативної спрямованості. 
3. Забезпечення розвитку писемного мовлення учнів через 

написання: 
- повідомлень 
- рефератів 
- письмових рецензій 
- хімічних казок. 
4. Забезпечення розвитку культури мовлення учнів через 

дотримання: 
- норм сучасної літературної мови та вимог нової хімічної 

номенклатури 
- вимог використання наукового лексикону 
- культури спілкування. 
Інформаційна компетентність 
1. Раціональне використання фактичного матеріалу підручника як 

основного джерела інформації для школярів. 
2. Стимулювання звернення учнів до додаткових джерел 

інформації. 
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3. Продовження формування загальнонавчальних умінь як засобів 
опрацювання інформації: аналізу, синтезу, класифікації, порівняння 
тощо. 

4. Заохочення учнів до отримання фактичної інформації при 
проведенні хімічного експерименту. 

5. Залучення дітей до використання нових інформаційних 
технологій: 

- використання навчальних програм з хімії, програм-репетиторів 
- використання контролюючих програм 
- використання програм з хімічного експерименту 
- використання можливостей Інтернету  в процесі опрацювання 

ритань сучасного – розвитку хімічної науки та технології. 
6. Розвиток вміння учнів формалізувати інформацію через 

складання: 
- схем (генетичний зв’язок між класами хімічних сполук, хімічні 

виробництва тощо) 
- алгоритмів (розв’язання розрахункових задач різних типів, 

побудова плану експерименту тощо) 
- схем та рівнянь реакцій, ланцюгів перетворень 
- малюнків (експериментальна установка в процесі виконання 

практичної чи лабораторної роботи). 
Компетентність самоосвіти та соморозвитку 
1. Формування загальнонавчальних умінь учнів як умови 

раціональної організації їх самоосвітньої діяльності. 
2. Забезпечення розвитку організаційних умінь та навичок з 

визначенням мети власної діяльності та плануванням роботи щодо її 
реалізації. 

3. Формування адекватних логічних операцій та мисленнєвих дій 
учнів. 

4. Стимулювання активної пізнавальної діяльності учнів. 
5. Формування навичок дослідницької роботи в теоретичному та 

практичному вивченні хімії. 
6. Забезпечення стійкої мотивації учнів до навчання та самоосвіти 

як провідної умови ефективної реалізації навчального процесу. 
Компетентність продуктивної творчої діяльності 
1. Проведення нестандартних уроків. 
2. Залучення учнів до науково-дослідної роботи. 
3. Стимулювання самостійного складання учнями задач, тестів, 

питань до теми. 
4. Використання нетрадиційних домашніх завдань. 
5. Залучення учнів до реалізації творчих робіт та проектів. 
6. Проведення інтенсивоної позакласної роботи з предмета та 

активне залучення до неї учнів. 



 34 

Сучасні інноваційні технології — найбільш ефективні засоби 
формування ключових компетентностей учнів на уроках загальної 
біологи. 

Сучасний етап розвитку світової цивілізації визначається як 
перехід від індустріального до інформаційного суспільства. Епоха 
інформації вимагає від людини: 

– певних умінь, які можна застосувати за будь-яких обставин; 
– уміння мислити, а не накопичувати певну суму знань і 

поглядів; 
– не вузьких знань, а загального підходу до розв'язання питань; 
– комунікабельності — уміння працювати в злагоді з іншими та 

спільно розв'язувати проблеми; 
Сучасний етап розвитку світової цивілізації визначається як 

перехід від індустріального до інформаційного суспільства. Епоха 
інформації вимагає від людини: 

– певних умінь, які можна застосувати за будь-яких обставин; 
– уміння мислити, а не накопичувати певну суму знань і 

поглядів; 
– на вузьких знань, а загального підходу до розв'язання питань; 
– комунікабельності — уміння працювати в злагоді з іншими та 

спільно розв'язувати проблеми. 
Саме тому необхідно застосовувати під час викладання біології 

таких інноваційних форм і методів, які би збуджували творчість учнів, 
створювали атмосферу розкутості, емоційного піднесення, вчили 
критично мислити, відстоювати свою позицію. 

Інновація (від англ. - innovation) — нововведення, впровадження 
нових ідей, технологій. 

Інноваційні технології — це методи і засоби, що супроводжують 
етапи реалізації нововведення. 

Розвиток науки і техніки дав учителям і учням нові форми 
комунікації, нові типи виконання абстрактних і конкретних завдань, 
перетворюючи вчителя з авторитарного транслятора готових ідей на 
натхненника інтелектуального та творчого потенціалу учня. Майбутнє 
за системою навчання, що вкладалася б у  схему “учень — технологія — 
учитель”, за якої педагог перетворюється на технолога, а учень стає 
активним учасником процесу навчання. Отже, технологія — це 
комплекс, що складається з таких елементів: 

– запланованих результатів; 
– засобів оцінювання для корегування та вибору оптимальних 

методів і прийомів навчання, оптимальних для певної конкретної 
ситуації; 

– набору моделей навчання, розроблених учителем на цій 
основі; 
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Педагогічна технологія має відповідати основним критеріям: 
– науковості (технологія повинна мати наукове 

обгрунтування); 
– системності (наявність логіки, взаємозв'язку частин, 

цілісність); 
– керованості (можливість діагностики досягнення цілей, 

планування процесу навчання.); 
– ефективності (технологію слід обирати відповідно до 

результатів і оптимальних витрат, вона має гарантувати досягнення 
повного стандарту навчання); 

– відтворюваності (можливості застосування технології в інших 
однотипних закладах іншими суб'єктами); 

– оптимальності (певна технологія має низку переваг порівняно 
з іншими для отримання бажаного результату). 

Основні тенденції вдосконалення освітніх технологій у психолого 
— педагогічному плані характеризуються переходом: 

– від навчання як функції запам'ятовування до навчання як 
процесу розумового розвитку, що дозволяє використовувати засвоєне; 

– від чисто асоціативної, статистичної моделі знань до 
динамічно структурованих систем розумових дій; 

– від зовнішньої мотивації до внутрішньої, морально — 
вольової. 

Сучасний вчитель має володіти такими професійно — 
педагогічними й фаховими вміннями, які не тільки були б спрямовані 
на передачу знань, а й сприяли формуванню особистості учня як 
людини нового типу з гнучки нестандартним мисленням, зі стійкою 
внутрішньою мотивацією, з умінням самореалізації: Такі зміни 
неможливі без застосування в освітньому процесі інноваційних 
технологій, які забезпечують творчу діяльність учнів. 

 
Використання міжпредметних зв'язків у формуванні основних 

компетентностей учнів на уроках загальної біології та хімії 
Знання цінне тільки тоді, коли воно використовується, а 

використовується знання лише тоді, коли воно усвідомлене 
концептуально та може бути застосоване на практиці творчо. І.П. 
Павлов визначав процес здобуття знань як утворення асоціативних 
зв'язків. 

Вимоги, які висуваються сьогодні до навчального процесу, 
постійно зростають. Збільшується обсяг інформації, зростає кількість 
завдань, що сприяють загальному розвитку учнів. Тому одне з основних 
завдань методики полягає у виявленні й використанні міжпредметних 
зв'язків у навчанні загальної біології: 
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Кожен учитель повинен шукати у своєму предметі точки дотику з 
матеріалами інших предметів. 

 Проблему міжпредметних інтеграцій можна віднести до 
класичних проблем педагогіки. Практики вважають, що вона має свої 
складнощі. 

Міжпредметні зв'язки в навчанні відображають комплексний 
підхіх до виховання і навчання, дозволяють вичленити головні елементи 
змісту освіти. Вони включають учнів в оперування пізнавальними 
методами, що мають загальнонауковий характер (абстрагування, 
моделювання, узагальнення). 

Організація навчально — виховного процесу на основі 
міжпредметних зв'язків може стосуватися окремих уроків (частіння 
узагальнюючих), або декількох тем, або різних тем — різних дисциплін. 

Учнів потрібно систематично привчати застосовувати свої знання в 
іншому предметі (постановкою відповідних запитань). Логічні зв'язки в 
поняттях з різних предметів установлює не тільки вчитель, до цього 
необхідно систематично привчати й учнів у всіх видах їхньої навчальної 
діяльності. 

Найбільш глибокі зв'язки лежать не стільки в змісті матеріалу, 
скільки в характері розумової праці. 

В основу класифікації міжпредметних  зв'язків можна покласти дві 
ознаки: 

– знання; 
– види діяльності; 
Міжпредметні зв'язки можуть встановлюватися як по горизонталі, 

так і по вертикалі, спираючись на матеріал, який вивчили в попередніх 
класах. 

Вертикальний зв'язок можна розглядати як 
внутрішньопредметний, якщо розвиваються біологічні поняття і 
вивчаються в наступних темах. Цей  зв'язок встановлюється, коли 
раціонально повторюється пройдений матеріал. Тому планується 
повторення протягом навчального року. Принципи ступеневого 
розміщення навчального матеріалу дає учням можливість розглядати 
раніше вивчений матеріал на більш високому рівні. 

Для розвитку поняття, встановлення асоціацій буває необхідно 
пригадати матеріал із пройдених тем, навіть з тем минулого року. 
Можна визначити цілісну систему з повторення з кожного предмета. 

За результатами досліджень психологів, міжпредметні асоціації 
позитивно впливають на розвиток в учнів уяви, спостережливості, 
пам'яті, мовлення, формують здатність до абстрактного мислення і, що 
найголовніше, до самостійного перенесення знань, умінь, навичок на 
нові пізнавальні завдання. 
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Для вивчення тем з курсу “Загальна біологія” залучаються знання з 
таких дисциплін, як фізика (відбиття, поглинання, пропускання світла, 
його трансформація і відповідність закону збереження маси та енергії, 
закону осмосу, проникності.); хімія (інтенсивність та спрямованість 
хімічних реакцій, явища каталізу, ферментативні процеси, їх 
специфічність, принципи рівноваги); генетика (генетична детермінація 
складових, цитоплазматична спадковість); екологія (глобальна 
екологічна роль процесу забезпечення атмосфери киснем і 
концентрування сонячної енергії у вигляді органічних речовин). Така 
модель викладення нових знань на фоні міжпредметної координації 
сприяє кращому засвоєнню біологічних понять учнями, дає можливість 
осмислити теоретичні знання, закріпити їх з допомогою дослідів і 
пов'язати з практикою сільського господарства. Підсилюються 
інтеграційні процеси у змісті й організації навчання, з'являється 
системність знань про природу, узагальнюючий характер умінь. 

Здійснення міжпредметних зв'язків уможливлює розгляд курсу 
“Загальна біологія” з позицій різних навчальних дисциплін, що сприяє 
розвитку понять і логічного мислення. 

Очікування суспільства, що стоять сьогодні перед навчанням і які 
проголошені в стратегічному документі української освіти — 
Національній доктрині розвитку освіти, спрямовані на перехід системи 
на новий тип гуманістично — інноваційної освіти, її 
конкурентноспроможність у європейському та світовому освітіх 
просторах, формування покоління молоді, що буде захищеним та 
мобільним на ринку праці, здатним робити особистий духовно — 
світоглядний вибір, матиме необхідні знання, навички та 
компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, буде 
здатним навчатися впродовж життя. 

За роки незалежності українська школа зазнала змін та переглядів 
змісту навчальних програм, підручників і посібників. Результатом стало 
переобтяження шкільних дисциплін навчальним фактичним 
матеріалом. Поряд із цим сьогодні актуальності набуває поняття 
компетентностей, що пов'язано з багатьма чинниками, оскільки саме 
компетентності, на думку багатьох зарубіжних експертів, є типи 
індикаторами, які дозволяють визначити готовність учня, випускника 
до життя, його подальшого розвитку й активної участі в житті 
суспільства: Так, прикладом ключових компетентностей можуть бути: 
здатність співпрацювати та працювати в команді, розв'язувати 
конфлікти, застосовувати інформаційні та комунікаційні технології, 
творчість і винахідливість, здатність застосовувати знання й технології 
тощо. З цих позицій проходить безліч дискусій як на міжнародному, так 
і на національному рівні різних країн. Компетентнісно орієнтований 
підхід до формування змісту освіти став новим концептуальним 
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орієнтиром шкіл в зарубіжжя. Саме набуття життєво важливих 
компетентностей, вважається в багатьох розвинених освітніх системах, 
може дати можливості учневі орієнтуватися у сучасному суспільстві, 
інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, 
подальшому здобутті освіти. 

За роки незалежності України в галузі освітнього законодавства 
було прийнято низку законів та урядових постанов, які стали підставою 
для розроблення та впровадження сучасного змісту освіти.  

Так, наприклад, освітня галузь “Біологія” ставить за мету 
оволодіння учнями лише знаннями та уміннями переважно окресленого 
словами “знати, мати уявлення”. Наприклад, автори стандартів 
пропонують, що значне місце в цій галузі відводиться набуттю навичок 
поведінки в природному та соціальному оточеннях. І лише при 
характеристиці методів пізнання природи результатом є “вміти вести 
спостереження, користуватись приладами та виконувати досліди”, що 
можливо частково віднести до поняття набутих в результаті навчання 
компетентностей.  
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Катерина Савич 

ДЕЩО ПРО МЕТОД  
«ВЧИМОСЬ НАВЧАЮЧИ» 

(з педагогічного досвіду) 
 

Жоден учитель, попередньо не пройшовши школу сучасного педагога, не 
зможе оперувати відповідними знаннями, щоби полегшити навчання й 
покращити рівень компетенції учнів. 

Сьогодні такий вид навчання називають особистісно зорієнтованим. Воно 
виходить із самоцінності особистості, її духовності та суверенності. Його 
метою є формування людини як неповторної особистості, творця самої себе та 
своїх обставин. 

Визначальним для особистісно зорієнтованого навчання має бути 
соціокультурний діалог у системі «педагог-дитина» на основі її розуміння, 
прийняття й визнання. Якнайактивніше сприяють цьому інтерактивні методи 
навчання. 

Термін "інтерактивний" прийшов до нас із англійської і має значення 
"взаємодіючий". Існують різні підходи до визначення інтерактивного навчання. 

Одні вчені визначають його як діалогове навчання: "Інтерактивний - 
означає здатність взаємодіяти чи знаходитись у режимі бесіди, діалогу з чим-
небудь (наприклад, комп'ютером) або ким-не будь (людиною). Отже, 
інтерактивне навчання - це перш за все діалогове навчання, у ході якого 
здійснюється взаємодія вчителя та учня". 

За даними американських учених, під час лекції учень засвоює всього 5 % 
матеріалу, під час читання - 10 %, роботи з відео/аудіоматеріалами - 20 %, під 
час демонстрації - 30 %, під час дискусії - 50 %, під час практики - 75 %, а коли 
учень навчає інших чи відразу застосовує знання - 90 %. Особлива цінність 
інтерактивного навчання в тому, що учні навчаються ефективній роботі в 
колективі.  

Інтерактивні методи навчання скомпонували низку цікавих, раніше 
чужих школярам правил. Наприклад, кожна думка важлива; не бійся 
висловитись; ми всі - партнери; обговорюємо сказане, а не людину; обдумав, 
сформулював, висловив; кажи чітко, ясно, красиво; вислухав, висловився, 
вислухав; наводь тільки обґрунтовані докази; умій погодитись і не погодитись; 
важлива кожна роль. 

Воно поділяється на чотири форми навчальної діяльності: парна (учень-
педагог, учень-учень), фронтальна (учитель навчає групу чи підгрупу класу), 
групова, індивідуальна. 

"Легке" за формою інтерактивне навчання надзвичайно важке для 
вчителя, адже добитись дисципліни й уваги за рахунок "сидіть тихо!" 
неможливо. Окрім того, потрібно спланувати впровадження, робити його 
поступово. "Краще ретельно підготувати кілька інтерактивних занять у 
навчальному році, ніж часто проводити похапцем підготовлені "ігри". 
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"У роботі повинні бути задіяні в тій чи іншій мірі всі учні". Справді, 
сильні учні, а також особистості з високим рівнем контактності будуть 
проявляти вищу активність, ніж замкнуті та слабкі. Проте слід постійно 
заохочувати їх до роботи, створювати ситуації успіху. Треба постійно 
контролювати процес досягнення поставлених цілей, у випадку невдачі 
переглядати стратегію й тактику роботи, шукати та виправляти недоліки. 

У впровадженні інтерактивних методів існує низка типових проблем, з 
якими стикається велика когорта учнів. Головною проблемою визначають те, 
що учень часто немає власної думки, а якщо й має, то боїться висловлювати її 
відкрито, на весь клас. Самі учні пояснюють це так: "У нас рідко запитують 
власну думку", "Чи цінна моя думка?", "А раптом вона не співпаде з думкою 
вчителя чи колективу?", "Вона суперечить думці учня, який має у класі 
авторитет у цьому предметі" тощо. 

Часто школярі не вміють слухати інших, об'єктивно оцінювати їх думку, 
рішення. Учень не готовий у процесі обговорення змінювати свою думку, іти на 
компроміс. Учням важко бути мобільними, змінювати обстановку, методи 
роботи. Нерідко тут виникають труднощі й у малих групах: лідери намагаються 
«тягнути» групу, а більш слабкі учні відразу стають пасивними. 

За умови вмілого впровадження інтерактивні методи навчання 
дозволяють залучити до роботи всіх учнів класу, сприяють виробленню 
соціально важливих навичок роботи в колективі, взаємодії з колективом, 
навичок проведення чи підтримки дискусії, обговорення запропонованих тем. 

Тільки впроваджуючи інтерактивні методи навчання, як стверджують 
кваліфіковані педагоги, учні набуватимуть культури дискусії; вироблятимуть у 
собі вміння приймати спільні рішення; покращать уміння спілкуватись, 
доповідати; якісно зміниться рівень сприйняття учнями української літератури - 
він набуде особистісного сенсу, замість "вивчити", "запам'ятати" стане 
основним "обдумати", "застосувати". 

Інтерактивні методи включають велику кількість новітніх ідей у 
проведенні тематичних занять. Ці заняття можуть включати в себе кілька 
особистісно зорієнтованих підходів для фронтального та групового втілення.  

Одним із ефективних методів інтерактивного навчання є застосування 
методики «вчимось навчаючи». Назва не є новою, адже цей вислів «docendo 
discimus» - «навчаючи, вчимось самі» - належав видатному філософові Луцію 
Аннею Сенеці. Новим є впровадження глибокої філософської думки в 
навчальний процес. 

«Вчимось навчаючи» (нім. Lernen durch Lehren) - методика навчання, 
розроблена і вперше застосована на практиці професором Айхштеттского 
університету доктором Жан-Полем Мартані. Суть її полягає в тому, щоб 
навчити студентів та школярів вчитися і передавати свої знання своїм 
однокласникам. Педагог є в даному випадку лише режисером, який спрямовує 
діяльність учнів. 

«Вчимось навчаючи» - метод навчання, при якому учні або студенти самі 
- за допомогою вчителя - готують і проводять урок. Це може стосуватися 
окремих епізодів або навіть цілих частин уроку. У деяких вчителів учні 
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проводять всі уроки, починаючи з першого протягом усього навчального року. 
Неприпустимо плутати метод «вчимось навчаючи» з рефератами. 

У XIX столітті ця ідея стала частиною концепції шкіл Ланкастера. Перша 
монографія на цю тему вийшла в США (Gartner, 1971) і в Німеччині  
(R. Krueger, 1975). Більш ґрунтовно цей метод почали застосовувати тільки на 
початку 1980-х років, коли Жан-Поль Мартан розвинув і науково обґрунтував у 
різних публікаціях концепцію викладання французької мови. Паралельно з цим 
була частково взята і досліджена ідея інших вчених (Renkel, 1997, U. Drews, 
1997). Однак цей метод набув поширення насамперед на практиці завдяки 
заснованій у 1987 році проф. Мартані мережі, яка охоплює кілька тисяч 
учителів. Вони застосовують метод «вчимось навчаючи» при викладанні всіх 
предметів, документують свої уроки і презентують метод на курсах підвищення 
кваліфікації вчителів. З 2001 року «Вчимось навчаючи» переживає особливий 
підйом у зв'язку з проведеними по всій Німеччині шкільними реформами і 
продовжує поширюватися по світу.  

«Вчимось навчаючи» ґрунтується на трьох компонентах: педагогічно-
антропологічному, навчально-теоретичному та систематичному, предметно-
направленому і змістовному: 

З точки зору педагогічно-антропологічного аспекту названий метод 
посилається в основному на піраміду потреб Маслоу. Завдання передавати 
іншим знання повинна задовольняти потреби в надійності (структура 
самосвідомості), соціальному контакті і соціальному визнанні, а також в 
самореалізації і сенсі буття (трансцендентність). Щодо потреби у 
трансцендентності слідують такій логіці: через спрямованих на людство 
проблем не підлягає сумніву те, що необхідно мобілізувати якнайбільше 
інтелектуальних ресурсів; це відбувається на уроці за методом «вчимось 
навчаючи» більшою мірою. 

 
Мал.. 1. Піраміда потреб Абрахама Маслоу 

 
Навчально-теоретичний та систематичний аспект протиставлений 

традиційному способу передачі навчального матеріалу. У той час як на уроці, 
центром якого є вчитель, відбувається як правило рецептивне сприйняття 
навчального матеріалу, побудова знань за методом «вчимось навчаючи» 
затребуване учнями. Виходячи з підготовленої, але ще не систематизованої на 
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уроці інформації, учні стоять перед завданням перетворити цю інформацію 
шляхом оцінювання, зважування та систематизації в знання. Цей процес може 
відбутися тільки на основі інтенсивної комунікації. 

Мусимо мати на увазі, що для застосування даного методу навчання 
необхідно більше ніж одне заняття. Метод є ефективним у вивченні таких тем, 
що вивчаються протягом декількох занять. Дієвість методу досягається тим, що 
учням, які виконують функцію вчителя, потрібно не лише самостійно 
опанувати запропонований матеріал, але й зуміти викласти доступно й 
ефективно іншим членам колективу. 

Перед розглядом нової теми вчитель розподіляє матеріал малими дозами, 
утворюються групи школярів (максимально три учні) і кожна група отримує 
окрему частину матеріалу, а також завдання повідомити цей зміст всьому 
колективу учнів. Учні, які отримали завдання, дидактично готують матеріал. 
Під час такої підготовки, яка відбувається на уроці, вчитель підтримує окремі 
групи учнів і дає імпульси і поради. Швидко виявляється, що учні - а саме в 
цілому від початкового до заключного етапу - прекрасно без проблем 
справляються з цим завданням. Вони могли спостерігати протягом навчальних 
років, які прийоми застосовує вчитель. Принципово дорослі й учителі 
схиляються до того, щоб сильно недооцінювати дидактичні здібності учнів. 
Після фази освоєння виявляється, що учні мають високий потенціал. Відразу ж 
потрібно звернути увагу на те, що «Вчимось навчаючи» ні в якому разі не 
повинен бути зрозумілий як фронтальний урок, проведений учнями. Проводячи 
урок, учні повинні постійно відповідними засобами переконуватися, що кожна 
інформація зрозуміла тим, кому вона адресована (коротко питати, 
узагальнювати, вплітати партнерську роботу). Тут вчитель повинен втручатися, 
якщо він встановлює, що комунікація не вдається або що застосовані учнями 
прийоми мотивації не спрацьовують. Зауважимо, що більшість учителів 
використовують дану методику не всеохоплююче, а фазово або виключно в 
групах, де навчаються більш сильні учні. 

Так, даний метод було застосовано на уроках української літератури в 
групі № 27, професія «Палітурник. Оператор комп’ютерного набору», що 
відповідає шкільному курсу програми за 11 клас загальноосвітньої школи. 
Експериментальною темою була обрана творчість Олександра Довженка, 
зокрема його кіноповість «Україна в огні». Зважаючи на те що, що період 
Другої світової війни, сталінський режим в СРСР, участь українського народу у 
війні вивчається на уроках історії України, в учнів не викликало труднощів 
збирання відповідного матеріалу, а потім вже перетворення його на 
дидактичний. Учні були поділені на групи, і кожна група отримала свій 
напрямок пошуку інформації. Так, 1 група мала назву «літературознавці» і 
досліджувала творчість О.Довженка, його «Щоденник»; 2 група – «біографи» - 
працювала над біографією Олександра Петровича, зокрема звертаючи увагу на 
автобіографічні мотиви в його кіноповістях, досліджувала стосунки Довженка і 
Сталіна; 3 група – «історики» - узагальнювала тогочасні події, зважаючи на 
участь українського народу в подіях Другої світової війни; 4 група – 
«дослідники проблем етики» - досліджувала проблеми цінності 
загальнолюдських ідеалів тощо. В той же час підготовка відповідних матеріалів 
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передбачала попереднє ознайомлення із текстом «України в огні». Функцію 
ведучого даного уроку виконував одногрупник учнів, який за допомоги вчителя 
накреслив схему проведення заняття, і вже самостійно реалізовував навчально-
виховну мету уроку. Учитель української літератури тим часом  виконував 
функцію режисера, спостерігаючи за ступенем навчально-пізнавальної 
активності колективу, рівнем сприйняття співрозмовника, рівнем засвоєння 
навчальних знань, а також вклинюючись у бесіду в разі потреби з метою 
доповнення чи спростування інформації, необхідного коментарю 
суперечливого питання тощо. 

Під час застосування методу «вчимось навчаючи» учні показали високий 
рівень засвоєння навчальних знань, кожний із учасників зміг оцінити власні 
сили щодо вміння спілкуватися, щодо власного розвитку мовлення, відчув, що 
думка кожного є важливою тощо. 

Отже, сучасний метод «вчимось навчаючи» істотно відрізняється від 
традиційного навчання передусім тим, що учні самостійно опановують нові 
знання, вчитель у даному випадку виступає мотивуючим елементом у процесі 
набуття й засвоєння знань. Першочергове завдання такого уроку полягає не в 
простому повідомленні нової інформації, але сприяє інтерактивному 
спілкуванню учнів між собою, розвитку інтелекту, ерудиції, колективного 
мислення. Педагог повинен створити умови для вільної й продуктивної 
комунікації. Але варто пам’ятати, що наскільки компетентнішим є окремий 
учень, наскільки професійним є викладач, настільки краще працює весь 
колектив. Щоб процес спілкування був ефективним, викладач має добре знати 
кожного учня і намагатися, щоб учні колективно продукували знання. 
Застосування методу «вчимось навчаючи» дозволяє залучити до роботи всіх 
учнів групи, сприяє виробленню соціально важливих навичок роботи в 
колективі, взаємодії з колективом, навичок проведення чи підтримки дискусії, 
обговорення запропонованих тем з будь-якого навчального заняття. 
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Христина Сорока  

ВЕКТОРНА І РАСТРОВА ГРАФІКА 
(матеріали до уроків інформатики) 

 
За своєю структурою зображення можуть бути растровими та 

векторними. 
Растрову графіку застосовують при розробці електронних 

(мультимедійних) і поліграфічних видань. Ілюстрації, виконані засобами 
растрової графіки, рідко створюють вручну за допомогою комп’ютерних 
програм. Частіше для цієї мети використовують відскановані ілюстрації або 
фотографії. Відповідно, більшість графічних редакторів, призначених для 
роботи з растровими ілюстраціями, орієнтовані не стільки на створення 
зображень, скільки на їх обробку. 

Програмні засоби для роботи з векторною графікою навпаки призначені, 
в першу чергу, для створення ілюстрацій і у меншій мірі для їх обробки.  

Користувачами комп’ютерної графіки можуть бути технічні редактори; 
художники й дизайнери; розробники web-сторінок; оператори настільних 
видавничих систем; користувачі початківці та потенційні користувачі 

 
1. Векторна графіка 

Векторне зображення — це зображення, що складається з об'єктів (ліній, 
кіл, кривих, багатокутників), які можна описати математичними рівняннями.  

 

 

 

 

 

Мал.1. Приклади векторного зображення 

 
У векторній графіці базовим елементом є лінія, яка описується 

математичною формулою. Таке представлення даних компактне, але побудова 
об’єктів супроводжується неперервним перерахунком параметрів кривої у 
координати екранного або друкованого зображення.  

Лінія є елементарним об’єктом, якому притаманні певні особливості: 
форма, товщина, колір, тощо. Будь-який об’єкт (прямокутник, еліпс, текст і 
навіть пряма лінія) сприймається як криві лінії. Виключення складають лише 
імпортовані растрові об’єкти. 

У файлі зображення зберігаються відомості про типи графічних об'єктів, 
числові значення, необхідні для їх відтворення, а також дані про товщину і 
колір контурів об'єктів та колір і тип заливки їхніх внутрішніх областей. 
Завдяки такій формі зберігання графічних даних файли векторних зображень 
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мають порівняно невеликий обсяг, а об'єкти, з яких вони складаються, легко 
піддаються модифікації (масштабуванню, деформації тощо).  

Основна перевага векторного зображення - невеликі за розміром файли, 
оскільки зберігається не зображення, а лише його основні дані, 
використовуючи які, програма відновлює зображення. Крім того розмір 
об’єктів та опис колірних характеристик майже не збільшує розміри файлу. 

Векторні об’єкти легко трансформуються, ними легко маніпулювати. 
Редагуючи векторний об’єкт, можна змінити властивості ліній, з яких 
складається зображення. Можна пересувати об’єкт, змінювати його розміри, 
форму та колір, не впливаючи на якість зображення. 

Векторна графіка не залежить від роздільності, тобто векторні об’єкти 
відтворюють на пристроях з різною роздільністю без втрати якості зображення. 

Векторні програми незамінні там, де принципове значення має 
збереження чітких контурів, а саме: 

- повноколірні ілюстрації; 
- складні креслення; 
- логотипи та емблеми; 
- графічні зображення для Web; 
- рисунки на основі оригіналів. 
 

2. Растрова графіка 
Растрове зображення — це зображення, що являє собою масив пікселів.  
Піксель — це неподільний елемент зображення, зазвичай квадратної 

форми, який має певний колір. Як правило, пікселі такі малі, що на екрані вони 
зливаються, і зображення видається цілісним, хоча в разі збільшення добре 
видно його зернисту структуру. Чим більша кількість пікселів і чим менші їх 
розміри, тим краще виглядає зображення. 

 

                                    а                                                   б 

Мал. 2.  Приклад растрового зображення: 

а) оригінальний розмір, б) збільшене зображення 
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Колір пікселя кодується числами. У чорно-білому зображенні він 
задається за допомогою числа 1 (чорний колір) або 0 (білий колір). Про таке 
зображення говорять, що воно має глибину кольору 1 біт.  

Глибина кольору — це кількість бітів, які використовуються для 
кодування кольору одного пікселя растрового зображення.  

Щоб отримати напівтонові зображення, пікселі яких зафарбовано у 
відтінки одного кольору, переважно використовують глибину кольору 8 біт. 
Кожен піксель подається цілим числом з діапазону від 0 до 256, яке відповідає 
одному з відтінків базового кольору.  

Розміри растрового зображення зазвичай задаються як кількість пікселів 
по горизонталі та вертикалі, наприклад: 100x100, 1200x800 тощо.  

Растрові зображення створюються цифровими фотоапаратами, 
відеокамерами, сканерами і графічними редакторами.  

Сфера використання растрових зображень дуже широка — це видавнича 
й рекламна діяльність, фотографія, медицина, інформаційні технології. 

Великі об’єми даних - це основна проблема при використанні растрових 
зображень.  

Другий недолік растрових зображень пов’язаний з неможливістю їх 
збільшення для розгляду деталей. Оскільки зображення складається з пікселів, 
які мають фіксований розмір, збільшення зображення призводить тільки до 
того, що ці крапки стають більшими і нагадують мозаїку. Збільшення точок 
растру візуально спотворює ілюстрацію і робить її грубою. Цей ефект 
називається пікселізацією. 

Іншим, не менш істотним недоліком растрових зображень є відсутність 
чітко вираженої структури об'єктів, подібної до тієї, що є присутнім у 
векторних зображеннях. 

Оскільки кожний об’єкт растрової графіки складається із масиву пікселів, 
які мають певні характеристики, то існує складність редагування окремих 
елементів зображення. 

 
3. Порівняння растрових та векторних зображень 

У векторній графіці основним елементом зображення є лінія (при цьому 
не важливо, пряма це лінія або крива). Зрозуміло, в растровій графіці теж 
існують лінії, але там вони розглядаються як комбінації пікселів. Для кожної 
точки лінії в растровій графіці відводиться одна або декілька елементів пам’яті. 
Відповідно, чим довша растрова лінія, тим більше пам’яті вона займає. У 
векторній графіці об’єм пам’яті, займаний лінією, не залежить від розмірів 
лінії, оскільки лінія представляється у вигляді формули.  

Растрове зображення містить інформацію про кожен його піксель. Через 
це обсяги растрових файлів можуть бути досить великими. Що більші розміри 
зображення та глибина його кольору, то більше обсяг його файлу.  

Змінювати растрове зображення можна лише на піксельному рівні, а 
отже, не можна, наприклад, збільшити коло, просто збільшивши його радіус як 
це можливо у разі векторного об'єкта. Проте лише растрова графіка дає 
можливість зберігати зображення фотографічної якості.  
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Іноді для того, щоб домогтися певного художнього ефекту, дизайнери як 
вихідний матеріал використовують растрове зображення, а коли мета 
досягнута, конвертують його у векторний формат. 

Векторні зображення відрізняються гнучкою структурою, що дозволяє 
вносити зміни, звівши до мінімуму можливість погіршення якості зображення. 

 

 

 

 

 

 

                                 а                                                                               б 

Мал. 3. Порівняння  векторної (а) та растрової (б) графіки 

 
Розглянемо приклад: слово "Art". Для більшої наочності зображення 

збільшене у 6 разів. На растровому з'явилась ступінчастість з видимими 
переходами кольорів на межах букв, у той час як векторне зображення 
залишилось незмінним. Все пояснюється піксельною будовою растрової 
графіки. Плавність переходу кольорів досягається "розмиванням" сусідніх 
пікселів - для них задається перехідний колір. Векторна графіка математично 
описана і виглядає суцільною за будь-якого розміру і роздільної здатності.  

Існує багато форматів представлення векторних і растрових графічних 
зображень та безліч програм для роботи з ними. 

Найпопулярніші векторні формати: CDR (CorelDRAW), CMX (Corel 
Exchange), SVG (Scalable Vector Graphic), AI (Adobe Illustrator), CGM (Computer 
Graphics Metafile), DXF (AutoCAD), WMF (Windows Metafile). 

Найпопулярніші растрові формати: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, PICT , 
TIFF, CPT, PSD.  

Найпопулярніші векторні графічні редактори: CorelDRAW, Adobe 
Illustrator, Inkscape, Adobe FreeHand, Xara Xtreme, sK1. 

Найпопулярніші растрові графічні редактори: Adobe Photoshop, Corel 
Photo-Paint, Corel Paint Shop Pro, Corel Painter, The GIMP. 

Отже, у теперішній час, завдяки розвитку комп’ютерної техніки, деякі 
сторони нашого життя неможливо уявити собі без застосування комп’ютерних 
технологій, у тому числі без комп’ютерної графіки. Растрові та векторні 
зображення використовують в усіх видах поліграфічних процесів, у рекламній 
індустрії, телебаченні, моделюванні нових видів одягу, проектно-
конструкторських розробках й т. д. 

 
Використана література 
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Ганна Цап 

ВІДЧУЙТЕ І ЗБАГНІТЬ ЛЕСЮ 
(доповідь до 140-ліття від дня народження Лесі Українки) 

 
   У 70-90 - их роках 19 ст. в культурному житті української інтелігенції 
значне місце належало родинам Лисенків, Старицьких, Драгоманових, Косачів, 
Рильських. Це ті українські інтелігенти, які несли в народ Шевченкове слово, 
відіграли провідну роль у духовному розвитку нації. Особливо виділялась серед 
інших родина Косачів, яка дала світові геніальну Лесю Українку. Так склалася 
доля цієї сім’ї, що місця її перебування пов’язані із Правобережною і 
Лівобережною Україною. Це мало значний вплив на формування національної 
самосвідомості дітей у цій родині. 
 Леся була другою дитиною в сім’ї Ольги Петрівни та Петра Антоновича . 
Із шести дітей – два сини і чотири дочки. 
 Мати, Ольга Петрівна Драгоманова, походила із славного козацького 
роду Драгоманових, де любили українські пісні, казки, народні звичаї та 
обряди.  
 Ольга Петрівна, сестра відомого діяча української культури Михайла 
Драгоманова, відома в літературі під псевдонімом Олена Пчілка, була відомою 
письменницею. Вона народилася 29 липня 1849 р. в містечку Гадячі на 
Полтавщині, закінчила вищу освіту – Київський інститут шляхетних дівчат. 
Батько Лесі – Петро Антонович Косач – закінчив Київський університет 
святого Володимира, юрист, голова з’їзду мирових посередників у Звягелі (нині 
Новоград - Волинський Житомирської області). Дворянин за походженням, 
володів величезними землями Полтавської, Чернігівської і Волинської 
областей. Ціле життя батько служив «по крестьянским делам», а ще симпатії 
його були завжди на боці селян, то його рішення селянських справ були 
здебільшого на користь селян, а не противної сторони. 
 Життєвими принципами Косачів були повага до батька, матері, дідуся, 
бабусі, до родини взагалі, вміння жити турботами, радощами і болями близьких 
і рідних дотримуватися родинних традицій. У цій родині діти дуже любили 
своїх сестер, братів, тіток, дядьків. Адже відомо, що дівчинкою Леся 
присвятила свій перший вірш «Надія» тітці Олександрі, арештованій за 
революційну діяльність. Леся дуже любила свого дядька Михайла Драгоманова. 
Коли він жив за кордоном в еміграції, Леся часто приїжджала до нього. Була 
вона біля дядька в Женеві в останні хвилини його життя, боляче пережила 
втрату дорогої їй людини, присвятивши цій події кілька віршів. 
 У сім’ї Леся особливо товаришувала із старшим братом Михайлом та 
молодшою сестрою Олею. Вони були у всьому нерозлучними і на все життя 
залишилися Лесиними найближчими друзями та порадниками. «Разом 
бавилися, разом вчилися, разом розважалися». Леся в 4 роки навчилася читати 
від Михайлика. Улюбленими книгами їх були пісні і казки Павла Чубинського, 
сербські народні думи і пісні в перекладі українською, міфи стародавніх греків і 
книжка про подорожі різних славних мандрівників. Ці книжки Леся і брат 
знали мало не напам’ять. 
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 У той час, коли росли діти Косачів, державною мовою була російська, бо 
і Звягель, і Луцьк, і Колодяжне, і Полтава, і Київ , де були їхні помешкання, не 
належали до Російської імперії. Та давній український рід Косачів шанував 
українську мову. Все життя боролася з русифікацією мати, Олена Пчілка, та 
дядько Михайло Драгоманов. Зрозуміло, що в такій родині борців за рідне 
слово діти шанували мову батьків. Велику роль у формуванні світогляду Лесі 
відігравали книжки з домашньої бібліотеки Драгоманових. Це були книжки та 
рукописи про Україну , її історію;там же Леся побачила першу українську 
граматику, надруковану ще в 1840 р., а також знамениті літописи про історію 
України та козацькі визвольні війни. 
 У сім’ї Косачів дуже любили творчість Кобзаря і часто влаштовували 
Шевченкові вечори; вшановували пам’ять І. Котляревського; Олена Пчілка і 
Леся неодноразово були учасниками свят пам’яті Котляревського у Полтаві. 
 Як талановитий педагог, Олена Пчілка  не визнавала казенну шкільну 
науку і виробила свою систему навчання дітей. Любов до прадавніх народних 
ремесел, якими споконвіку пишається Україна, почуття прекрасного було 
властиве матері, і вона передала це дітям. Олена Пчілка займалася 
дослідженням української народної вишивки, вийшла друком її наукова робота 
«Український народний орнамент». У 1912і 1927 роках були опубліковані 
етнографічні праці «Українські узори». 
  З цього приводу Панас Мирний сказав про Олену Пчілку «Родюча, як 
земля, а робоча як бджола». Мати навчила вишивати своїх дітей. Леся разом з 
мамою вишили рушник і завезли в Канів у музей Т. Шевченка. І ще один 
випадок. Коли хвору Лесю після операції забрали з Києва додому в Колодяжне 
(перед Різдвом ), вона кілька місяців тримала руку на перев’язі, і в такому стані 
вишивала. А що тримати вишивку на руці не можна, то вона пришпилила її до 
обв’язки і таки вишила батькові сорочку до Різдвяних свят. 
 У житті і творчості Лесі Українки значне місце займав фольклор. Вона 
протягом усього життя записувала народні пісні, ігри та казки. Зразки 
українського фольклору вона вводила у свої твори - ліричні та побутові пісні, а 
також у політичних статтях. 
 Як свідчить К. Квітка, Народні пісні переймала Л. Українка найбільше від 
люду свого рідногоі коханого волинського краю в дитячі літа і в ранній 
молодості. Деякі з них Леся знала від своєї матері. Олена Пчілка з любов’ю 
переносила в родинне життя кращі мелодії, які находила в народі. Частина 
мелодій була описана мною з голосу Лесі в Гадячому і в Києві (1899 і 1990 р), а 
частина в Балаклаві і Ялті (1907-1908 р). Деякі також записала Леся і її брат 
Михайло Косач коло 1990 р. безпосередньо від волинських селян, але більшу 
часть Леся держала в пам’яті ввесь свій вік і продиктувала мені в кінці мая і на 
початку червня 1913 р. в Кутаїсі». 
 Леся Українка була добре ознайомлена з музичним письмом , і вона добре 
усвідомлювала, що по мотивах обрядових пісень можна уважати часом, 
наскільки є стародавня яка пісня. 
 Особливу увагу вона приділяла кобзарським думам, козацьким та 
історичним пісням. У листі із Тифліса в 1904 р. поетеса писала І. Франкові: 
«Оце надумаю видати маленький збірничок таньцюристих пісень народних для 
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народу ж. Мають туди увійти переважно волинські пісні, а ще хочу просити 
Вас дозволити мені взяти до мого збірника і ті 5 пісень до танцю, що колись, у 
Буркуті записав від вас пан Квітка. І. Франко відгукнувся на це прохання Лесі, 
але видати такий збірник поетесі тоді не вдалося. 
 До 9-го тому увійшли всі відомі записи фольклору Лесі Українки, а також 
записані з її госу (співу) українським композитором Миколою Лисенком і 
фольклористом Климентом Квіткою. Разом 460 творів, до яких подано 305 
мелодій. У творах Л. Українки близько 150 народних пісень і приспівок до 
танців та 6 народних назв танців: казочок, сабадашка, гречка,валець, полька, 
попадя. Окремий збірник «танцюристих»пісень містить 54 текстові зразки і 35 
танцювальних мелодій. З танцями волинян Л. Українка була знайома з 
дитинства. В оповіданні з життя волинського Полісся «Приязнь»описано 
народні танці простого люду. Дізнаємося із записів Л. Українки що за один 
вечір виконувався добрий десяток народних танців. Зокрема, на описаній 
«вулиці» йдеться про 6 танців. 
 З твору «Приємність» дізнаємося, що народні танці супроводжувала одна 
музика» (скрипка та решето), а в панів була «гинча музика». Пан дозволяв 
челяді провести танці на току. Малеча танцювала між хлівом і стайнею, 
переймаючи від дорослих рухи. Отже, це була своєрідна народна «школа» 
танцю, що забезпечувала безперервність танцювальної звичаєвості. Залишки 
цієї традиції можна ще й нині помітити на народних весіллях. 
 У творі «Розмова» згадується про танці на столі». У драмі – феєрії 
«Лісова пісня» Л. Українка описує особливості танцю, який виконують міфічні 
особи: Русалка і «Той, що греблі рве». Ці танці відрізняються від народних 
танців людей своєю стихійністю, в’юнкістю та обертальністю. Але народ 
вважав, що представники світу покійників продовжують бавитися танцями і 
після свого переходу у світ предків:  вихор у степу – це танець русалок 
польових і степових, вир у водоймищах – танець русалок  водяних і морських, 
гуляння вітру в горах і лісах – танці мавок та гірських русалок. Про такий 
танець Чугайстра описано у «Пісні забутих предків» М. Коцюбинського». Ось 
танець у «Лісовій пісні». Русалка (береться за руки з «Тим , що греблі рве» і 
прудко кружляє: На виру – вирочку, на жовтому пісочку, в перловому віночку 
зав’юся у віночку! Ух! Ух! Водяник: «Хто тут бентежить  наші тихі води? 
Стидайся, дочко! Водяній царівні танки заводити з чужинцем?!» 
 Багата епістолярна спадщина Лесі Українки. У листі до Агатангела 
Кримського від 27. 10. 1911р. поетеса писала: «В Єгипет я з доброї волі не 
поїду, хіба родина витягне силоміць. Досить уже з мене блукання світами та й 
радикального нічого воно не дає – от собі латанина. 
 Треба було в Єгипті вродитись, то, може, був би лад, але ж найгірша 
помилка мого життя, се що я зросла у волинських лісах, все решта тільки 
логічні наслідки. А проте я не  згадую лихом волинських лісів . Сього літа, 
згадавши про їх, написала драму – феєрію «Лісова пісня» на честь їм, і вона 
дала мені багато радощів, хоч я й відхорувала за неї». 
 А 9.11.1911 р. у листі до сестри Олі Леся писала: «Мушу признатись, що 
таки й ся нова драма «Лісова пісня» стала мені трохи на заваді. Правда, писала 
я її, дуже недовго, 10-12 днів, і не писати ніяк не могла, бо такий уже був 
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непереможний настрій: але після неї я була хвора і досить довго приходила до 
пам’яті. Потім уже переїзд. Далі я заходилась її переписувати, ніяк не 
сподіваючись, що се забере далеко більше часу, ніж само писання - от тільки 
вчора скінчила сю мороку і тепер чогось мені шия і плечі болять, таки я тепер 
ні до чого стала! Ет, таки я тепер ні до чого стала!»  
 3 – го січня 1912 р. у листі до матері Леся писала “Мені здається, що я 
просто згадала наші ліси та затужила за ними . А то ще я здавна тую мавку «в 
умі держала», ще аж з того часу, як ти в Жабориці мені щось про мавок 
розказувала, як ми йшли якимсь лісом з маленькими, але дуже рясними 
деревами. Потім я в Колодяжному в місячну ніч бігала самотою в ліс (ви того 
ніхто не знали) і там ждала, щоб мені привиділася мавка. 
 І над Нечімним вона мені мріла, як ми там ночували пам’ятаєш? у дядька 
Лева Скулинського… Видно вже треба було мені її колись написати, а тепер 
прийшов слушний час» я й сама не збагну чому. Вчарував мене сей образ на 
весь вік. Тепер сеє очарування передалось і Кльоні (Квітці Ц. А.») - він якось 
відноситься до сеї поеми, як до живої людини- мені аж чудно… «Лісову пісню» 
я потім так відхорувала, що боялася повороту зимової історії, інші речі менших 
нападів коштували, але жодна не минула дарма, нехай ніхто не скаже, що я ні 
горівши ні болівши здобуваю собі лавру,» бо таки в буквальному значенні горю 
і болію кожнісінький раз…! 
 Леся Українка дуже вдало обдумала назву твору. У Лесі Українки ліс – це 
безмежне багатство народне природне середовище, де всі мають волю і 
незалежність. Наприклад у розмові з матір’ю Лукаша дядько Лев говорить: 
«…Що лісове, то не погне, сестро, - усякі скарби з лісу йдуть». Або ще, 
розмовляючи з Мавкою, Лісовик зі злістю говорить їй: «Не гідна ти дочко лісу 
зватись, бо в тебе дух не вільний лісовий, а хатній рабський». Отже, Лесине 
розуміння лісу – «скарб, багатство».  Але чому авторка назвала свій твір пісня, 
а не казка, драма, байка, розповідь?  
 Феєрія – із французької означає «театральна вистава з казковим 
сюжетом».  
 Драма – із грецької це літературний твір, призначений для постановки на 
сцені, для якого характерні серйозність конфлікту і глибина переживань 
персонажів. 
 Усе це властиво п’єсі «Лісова пісня». Серед фольклорних творів чи не 
перше місце займає пісня. Авторка висловила думку, що її задум, її твір будуть 
вічні. Адже народ вічний, а пісня - безконечна. Як пригадуєте, у «Лісовій пісні» 
змальовані картини двох протилежних світів. Перший вільний, незалежний, 
свобідний, до якого тягнеться і людина, і природа, а другий - рабський 
хижацький, заздрісний, міщанський, для якого нема нічого святого, для якого 
не існує традицій, звичаїв, де все святе нехтується. 
 Пригадайте, на запитання Лукаша: «Де подівся дуб, якого дядько Лев 
заклявся не рубати?» Килина безсоромно відповідає: «А що ж ми мали тута 
голод їсти? Прийшли купці, купили тай уже. Велике щастя  - дуб. А далі 
продовжує : «Дядька Лева нема на світі, що з його закляття?» Леся Українка 
любила природу і знала її. Згадаймо слова Мавки до Лукаша: «А я не знаю 
нічого ніжного, окрім берези, за те ж її й сестрицею, взиваю, але вона занадто 
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вже смутна, така бліда, похила та журлива, – я часто плачу, дивлячись на неї. 
От вільхи не люблю - вона шорстка. Осика все чогось мене лякає; вона й сама 
боїться – все тремтить. Дуби поважні надто. Дика рожа задирлива, так само й 
глід, і терен. А ясен, клен і явір – гордовиті. Калина так хизується красою, що 
байдуже їй до всього на світі…!» А ось уривок з прологу: «Старезний, густий, 
предковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і 
з великим просторим дубом. Галява скраю переходить у куп’я та очерети, а в 
одному місці в яро – зелену драговину – то береги лісового озера, що 
утворилося з лісового струмка. Струмок той вибігає з гущавини лісу, впадає в 
озеро, потім, по другім боці озера знов витікає і губиться в хащах. Саме озеро – 
тиховоде, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Містина 
вся дика, таємнича, але не понура, - повна ніжної задумливої поліської краси». 
 Так могла написати людина, закохана у природу. Вона звертається до нас: 
шануй і люби природу, її красу, бо це наше духовне багатство, яке твориться 
віками, а руйнується днями. На фоні цього пейзажу чарівного діють Лукаш і 
Мавка, дядько Лев і Килина, Русалка, Перелесник та інші. 
 Лукаш – ім’я, запозичене з польської мови, походить з латинської мови, 
означає «народжений при сході сонця». Він зовсім молодий, гарний, 
чорнобровий, стрункий хлопець. Ніжний спів його чарівної сопілки 
пробуджував лісову тишу  і темряву, осявав усе в лісі світлом і теплом. Ось як 
про це  написано у творі. «З очерету чути голос сопілки, ніжний, кучерявий, і як 
він розвивається, так розвивається все в лісі. Спочатку на вербі та вільхах 
замайоріли сережки, потім береза листом залепетала. На озері розкрились лілеї 
білі і зазолотіли квіти на лататті. Дика рожа появляє ніжні пуп’янки». Отже, 
почувши награвання сопілки, вся природа пробуджується ніби при сході сонця. 
 Мавка – це казкова лісова істота, русалка. Якою уявлялася мавка Лесі 
Українці? Вона пише: « З-за стовбура старої розщепленої верби півсухої 
виходить Мавка, в яро-зеленій одежі з розпущеними чорними, з зеленим 
полиском, косами, розправляє руки і проводить долонею по очах». Як бачимо, 
Лесина Мавка –це лісова істота у вигляді красивої дівчини, з розпущеними 
косами, в ясно – зеленому одязі. Лесина Мавка по – дитячому наївна, нерішуча 
в  діях, не вміє боротися за своє щастя і кохання. 
 Дядько Лев – постать цього персонажа Леся Українка описує так: « Лев 
уже старий чоловік, поважний і дуже добрий з виду; по – поліському довге 
волосся білими хвилями спускається на плечі з – під сивої повстяної шапки – 
рогачки; убраний Лев у полотняну одежу і в ясно сиву, майже білу свиту; на 
ногах постоли, в руках кловня (малий ятірець), коло пояса на ремінці ножик, 
через плече виплетений з лика кошіль (торба), на широкому ремені. 
 Дядька Лева всі поважають, прислухаються до його порад. Він має 
великий життєвий досвід і багато знає, багато бачив на своєму віку. Захищаючи 
Мавку перед матір’ю Лукаша, дядько Лев говорить: « Та що ти знаєш? От 
небіжчик підказали: треба тільки слово знати, то і в лісовичку може уступити 
душа така саміська, як і наша». А на запитання Лукаша: «Та як же будемо 
сидіти тута? Так люди кажуть тут непевне місце» - дядько Лев відповідає: То як 
для кого. Я, небоже, знаю, як з чим і коло чого обійтися: де хрест покласти, де 
осику вбити, де просто тричі плюнути, та й годі. Посіємо коло хижки мак – 
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відюк, терлич посадимо коло порога, та й не приступить ніяка сила». Дядько 
Лев символізує силу розуму, справжню людську доброту й закоханість у все 
лісове царство.  
 Килина – ім’я  прийшло до нас через церковислов’янське посередництво з 
грецької мови, яке походить з латинської, в перекладі означає «орлина». Її 
зовнішність Леся Українка описує так: «молода повновида молодиця, в 
червоній хустці з торочками, в бурячковій спідниці, дрібно та рівно 
зафалдованій, так само зафалдований і зелений фартух з нашитими на ньому 
білими, червоними та жовтими стяжками; сорочка густо натикана червоним та 
синім , намисто дзвонить дукачами на білій пухкій шиї, міцна крайка міцно 
перетягає стан і від того кругла, заживна постать здається ще розкішнішою. 
Молодиця йде замашистою ходою…!» Досить влучно характеризує Килину. 
Мавка в Розмові з Лукашем: «Нехай ся жінка більш не приходить, - я не люблю 
її вона лукава, як видра». Цей образ є символом зажерливості, 
непримиренності, насильства  й ненависті, це людина, в якої немає нічого 
святого. І справді, ім’я Килина («орлина») повністю відповідає вчинкам 
персонажа. 
 Русалка – за народним повір’ям, це казкова водяна істота в образі гарної і 
вродливої дівчини, з довгими розпущеними косами й риб’ячим хвостом ;водяна 
німфа. Лісова русалка – те саме, що Мавка. Леся Українка не ототожнює 
Русалки  з мавкою. У неї є Русалка Водяна і Русалка Польова. Ось як 
змальована Русалка Водяна: « Русалка випливає і знадливо усміхається, радісно 
складаючи долоні. На ній два вінки – один більший зелений другий маленький, 
як коронка, перловий, з під нього спадає серпанок». А ось зовнішність Русалки 
Польової: «зелена одіж на їй просвічує де – не - де крізь плащ золотого волосся, 
що вкриває всю її невеличку постать; на голові синій вінок з волошок; у волоссі 
заплутались рожеві квіти з куколю, ромен, березка». Водяна Русалка пильнує 
водяні простори, а Польова – все польове багатство. Пригадаймо, коли мати 
Лукаша звеліла Мавці жати жито, Русалка Польова з благанням просить Мавку: 
Сестрице пошануй! Краси моєї не руйнуй!»  А потім продовжує: «Глянь, моя 
сестро, ще хвиля гуляє з краю до краю. Дай нам зажити веселого раю, поки ще 
літечко сяє, поки ще житечко не полягло, - ще ж неминуче до нас не 
прийшло!». 
 Водяник. Зза народними переказами, це злий дух (зображуваний у 
фольклорі як дід із сивою бородою), що живе в річках, озерах і болотах і 
приносить людям нещастя, злидні. У «Лісовій пісні» Водяник змальований так: 
«Виринає посеред озера. Він древній, сивий дід, довге волосся і довга біла 
борода всуміш з баговинням звисають аж по пояс. Шати на ньому – барви мулу, 
на голові корона із стойок. Голос глухий, але дужий». Лесин Водяник швидше 
нагадує домовика – охоронця домівки й майна. А Водяник – це володар 
водяного царства. У «Лісовій пісні» він добрий. Русалка називає його татом, 
татусем. А звертаючись до Русалки, Водяник говорить: «Ну, розчеши, я сам 
люблю порядок… Ти поправ латаття, щоб рівненько розстелилось, та килим з 
ряски позшивай гарненько, що  той порвав пройдисвіт (про Лукаша). Якщо 
потрібно, він може присоромити. Наприклад, роблячи зауваження Русалці, він 
говорить «Стидайся, дочко! Водяній царівні заводити танки з чужинцем!» На 
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що Русалка відповіла: «Він, батьку, не чужий. Ти не пізнав? Се ж «Той, що 
греблі  рве». 
 Лісовик – це також міфічна особа, яка жила в лісі. Слов’яни вірили, що в 
кожному лісі був свій лісовик, від якого залежить вдача чи невдача на 
полюванні. У «Лісовій пісні» Лісовик – це малий бородатий дідок, меткий 
рухами, поважний обличчям у брунатному вбранні барвів кори, у волохатій 
шапці з куниці. Звертаючись до Русалки, він говорить: «Ось тута мають хижку 
будувати, - я й то не бороню, аби не брали сирого дерева». Цю заповідь 
лісовика знають усі лісові істоти. Пригадайте, коли Лукашева мати змушувала 
його городити тин, то рубати сирі дерева Мавка заборонила.  
 Потерчата – за народними віруваннями, потерча - це дитина, яка вмерла 
нехрещена. Лесині Потерчата – це двоє маленьких бліденьких діток у біленьких 
сорочечках, які виринають з - поміж латаття. Русалка притуляє Потерчат до 
себе і, показуючи вдалечінь на білу постать Лукаша, що мріє в мороці поміж 
кущами, шепоче: «Дивіться, он той, що там блукає, такий, як батько ваш, що 
вас покинув, що вашу ненечку занапастив, йому не треба жити». Отже, можна 
зробити висновок, що Потерчата – це позашлюбні маленькі діти (байстрята), які 
вимирали нехрещеними. Їхня смерть якоюсь мірою зменшувала ганьбу матері 
покритки. 
 Перелесник – це гарний хлопець у червоній одежі, з червонястим буйно 
розвіяним волоссям, з чорними бровами,  з блискучими очима. Так у народі 
називали спокусника, біса чи чорта у вигляді вогняного змія (метеора), який 
літає до жінок. Перелесник, улесливо в’ючись біля Мавки, говорить їй: 
«Линьмо, линьмо в гори! Там мої сестриці, там гірські русалки, вільні Літавиці, 
будуть танцювати коло по травиці, наче блискавиці». 
 Літавиця – це казкова жіноча істота, яка спокушає молодих чоловіків.  
 Куць -  міфічна особа, чортик, Л. Українка пише : «з-за купини вискакує 
Куць, молоденький чортик панич»  
 «Той що греблі рве» - це міфічна особа. Ось його опис у драмі: «В лісі 
щось загомоніло, струмок зашумував, забринів, і вкупі з його водами з лісу 
вибіг «Той, що греблі рве» - молодий, дуже білявий, синьоокий, з буйними і 
разом плавкими рухами; одежа на йому міниться барвами, від каламутно – 
жовтої до ясно блакитної, і поблискує гострими золотистими іскрами. 
Кинувшись з потоку в озеро, він починає кружляти по плесі, хвилюючи його 
сонну воду; туман розбігається, вода синішає. Цей персонаж теж чорт. 
 Злидні – це матеріальні нестатки, бідність. У «Лісовій пісні» злидні 
виступають як міфічні завжди голодні істоти. Шкодять вони лише злим людям. 
Злидні  тільки і ждуть, щоб їх покликали. Підкоряються вони Куцю. В розмові з 
Килиною мати Лукаша говорить: «Який би чоловік з тобою всидів? Біда 
напрасна! Що було то з’їла, з дітиськами своїми, - он, сидять! – бодай так вас 
самих посіли злидні!» На це Килина відповідає: « Нехай того посядуть, хто їх 
кличе!» 
 Мати. Мати Лукаша не має імені, вона мріє про збагачення. Таких, як 
вона, - сотні. Тому й безіменна. Отже, тепер зрозуміло, що у цій драмі – казці 
нічого випадкового нема. 
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У листі до О. Кобилянської Л. Українка писала: «Хтось має іскру в серці, огонь 
в душі. Се може не дає щастя, але дає щось більше і вище від щастя, щось таке, 
чому назви нема в людській мові». Це висота людського духу. Ми пізнаємо такі 
споконвічні істини: 
 - У чому сенс людського життя? Коли воно може вважатися 
повноцінним? 
 - Яка вона, справжня любов? 
 - Роль мистецтва в житті і його джерела. 
 - Людина і природа. Взаємозв’язок між ними.  
 В образі Мавки втілено ідею волі, національної і соціальної свободи 
народу та окремої особистості, моралі і поезії.  
 Драма змушує задуматись над такими питаннями: 
 - Чому Мавка покинула лісове царство і пішла до людей, незважаючи на 
застереження Лісовика. 
 - Чим можна пояснити розходження в поглядах на життя і природу дядька 
Лева та матері Лукаша. (Дядько Лев близький до природи, тому  його сестра 
бідна вдова, що всю свою силу спрямовує на боротьбу за шматок хліба, 
заздрить багатим і поступово стає злою, невдоволеною, сварливою жінкою). 
 - Чи поділяєте ви докори Лісовика на адресу Мавки. 
 - Розкрийте зміст рядків: 
 Не зневажай душі своєї цвіту, 
 Бо з нього виросло кохання наше, 
 Той цвіт від папороті чарівніший,  
 Він скарби творить, а не відкриває. 
 - Розкрийте алегоричний зміст казкових перетворень у творі: Лукаша на 
вовкулаку, а потім знову на людину; виходу Мавки з царства «Того, що в скалі 
сидить,» перетворення Мавки на  суху вербу, пожежі, в якій горить Лукашеві 
хата.  
 - Що хотіла сказати Л. Українка образом Лукашевої  Долі? 
 Учні переконалися, що перетворення Лукаша на вовкулаку означає, що, 
втративши Мавку, Лукаш опустився до рівня істоти;поєдинок Мавки з 
Марищем стверджує перемогу любові над смертю; закляття Мавки на суху 
вербу підкреслює, що зло, грубість, жорстокість зрада жорстоко ранять любов 
мрію, красу, хоч добро перемагає зло. Доля - це Лукашева совість, яка чинить 
суд над його життям. «Лісова пісня» дала відповідь на проблеми, що постійно 
хвилюють людей: 
 1). Перша і найнеобхідніша умова людського життя – це воля. 
 2). Цінність людського життя вимірюється передусім тим, наскільки воно 
збагачує і полегшує життя інших людей і який слід залишає на землі.  
 3). Краса людських взаємин і великої любові.  
 В коханні Мавки пізнаємо любов Лесі до С Мержинського. 
Мавка – сильна особистість, тому її любов перемагає смерть. Ні приниження, ні 
образи, ні зрада не змогли вбити в її серці великого кохання.  
 4) Мистецтво – це краса, яка облагороджує людину, дає їй душу. («Ти 
душу дав мені, як гострий ніж дає вербовій гілці голос») І талант, і душу 
людську треба оберігати. Народ і природа творять таланти. Мудрість народу, 
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його пісня творять красу. Природа прекрасна, треба щоб людина була мудра у 
стосунках з нею. А тепер найголовніше. «Лісову пісню» породило глибоке 
почуття патріотизму Л. Українки.  

Найбільш важливим твором патріотичного змісту Л. Українки є драма 
«Бояриня». Вона народилася всього за три дні (27 – 29 квітня 1910 р.) у 
Хельвані, що в Єгипті. Поетеса переживала велику творчу напругу – боротьбу 
сильного духу із вкрай ослабленим тілом. Джерелами написання твору 
послужили історичні праці українських істориків, зокрема М. Костомарова 
«Руїна», «Дві руські народності», «Нарис домашнього життя», а також працями 
Єфименкової «Історія русів», «Южнорусские братства» та інше. Авторка 
описує добу Руїни на Україні часів гетьманування Петра Дорошенка, якого 
вона вважала національним героєм. Леся Українка негативно поставилась до 
Москви. 
   Персонажі «Боярині» - не історичні особи.  
 Степан – український інтелігент другої половини 19-го століття, який 
утратив національну свідомість, зрікся рідної культури, перейнявши чужу.  
 Оксана – протилежний тип інтелігента, яка бореться за високу 
національну ідею, за українське державне самовизначення, але, потрапивши в 
імперське шовіністичне середовище, втрачає свою енергію і гине на чужині.  
 Оксана – дочка козацького старшини Олекси Перебійного, вийшовши 
заміж за боярина з українців Степана, пропадає в Москві з туги за Україною. Її 
волелюбна душа гине від розлуки з рідним краєм і від рабських звичаїв 
Москви. Ображена людська гідність вільної козачки не може перенести тієї 
аморальної атмосфери. Вона вболіває за чоловіка Степана, котрий мусить бути 
улесливим і витанцьовувати гопака перед царем, бо душа – його роздвоєна. 
Коли Оксана підтримує намагання гетьмана Дорошенка об’єднати Україну, хай 
навіть шляхом спілки з татарами, Степан Дорікає їй. Та мудра Оксана дорікає 
Степанові: 
 Ти хіба не ходиш під ноги слатися своєму пану, мов ханові? Скрізь палі, 
канчуки хлопів продають. Чим не татари? У «Боярині два мотиви: національної 
зради (образ Степана) і ностальгії (образ Оксани). 
 Оксана на Україні входила до Церковного братства. Братчиці таємно 
пошили корогву і послали її до Чернігова. Брат Оксани Іван докоряє Степанові 
та його покійному батькові, що вони, прогайнувавши своє добро, «понадилися 
на соболі московські». Згадаймо розповідь гостя козака Яхненка про кривди, 
заподіяні українцям московськими посіпаками. Л. Українка осуджує 
братовбивчу війну Дорошенка з Брюховецьким, унаслідок чого багато козаків 
було віддано татарам у ясир. Оксана описує сплюндровану Україну, ріки 
пролитої крові. Вражає нас і соціально –політичний устрій Москви, заснований 
на доносах, катуванні ні в чому не винних людей. 
 Л. Українка змалювала картину Московської імперії - кріпацтво. Людей 
продають як худобу. Скрізь бачимо у Москві поневолення особи, деспотизм, 
терор, атмосферу постійного страху, аморальність бояр – нещирих, лукавих, 
хитрих, улесливих, жорстоких. Бояри догоджають цареві, плазуючи перед ним. 
Степан, вислужуючись перед царем цілує йому руку. Принизливим з боку 
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московських бояр є їх зневажливе ставлення до інших національностей, вони 
всіляко ображають українку Оксану. 
 Негативне враження справляє побут московитів: негарний мішковитий 
одяг; не чути пісень, жахливе пияцтво, нерівноправність жінок (одруження 
Аннушки через сваху).У «Боярині» не показано боротьби між московським 
царем і українськими гетьманами, але боротьба за владу відчувається виразно. 
Україна присутня у кожному реченні Оксани, у спогадах матері Степана, у 
побуті. 
 Трагедія України доби Руїни показана через призму родинного життя 
Степана і Оксани.  
 І наостанку, про велике кохання Лесі Українки, на хвилі найбільшого 
піднесення і найбільшого розпачу, що породило драматичну поему 
«Одержима» (1901).  
 Н. Щербак у книзі «Сподіватись» про «зів’ялі троянди» пише: 
 Мати. Се дружба чи щось інше? 
Леся. Не питай мене про се, мамочко. Як тільки я сяду писати до нього, я 
думаю тільки про те, що я його люблю без міри, без краю, що те кохання ніж у 
моєму серці; вирви ніж з серця, і воно кров’ю зійде, він не любить мене, і я 
нещасна. Коли б він любив мене, ми обоє б нещасні були. Я знаю се і все – таки 
його кохаю, сама себе палю вогнем. Трагічність кохання Лесі Українки в її силі. 
Та навіть наймужніша жінка страждала так, як і всі нещасливі. 

Мержинський. Віро Григорівно, я досі не одержав. Висловлюючись 
вашою ж символічною мовою, троянди мого… 
 Леся (пише), Троянди мого. 

Мержинський. Троянди мого дружнього ставлення до вас ніколи не 
зів’ядали… 
  Леся Ніколи не зів’ядали… 
Леся, повторюючи за Мержинським, пише листа його коханій, і ніхто й ніщо не 
полегшить її прихованої між рядками розпуки. Цю чашу вона випила до дна. 
Вмираючий знесилений чоловік і безнадійно любляча жінка.  
 У книзі читаємо. Мати. Не знаю, чи стала б Леся українською поетесою, 
коли б не я… Від батька вона не могла навчитися мови, бо він не говорив нею. 
Я робила так, щоб мова народу була моїм дітям найближчою. Життя серед 
волинських селян сприяло тому. Можу з гордістю сказати, що Лесю Українку 
створила я. Я дала їй все – талант, освіту, літературну долю, придумала для неї 
псевдонім… Ось тільки щастя я їй не дала. 
 Знаємо, що перші  вірші тринадцятилітньої Волинської дівчинки Лариси 
Косач з’явилися друком 1884 року у Львові «в журналі «Зоря». Це вірші 
«Конвалія» і «Сафо», підписані псевдонімом «Леся Українка». Для Галичан 
дівчина із таким псевдонімом – українка, українскісьть, українці, Україна, сама, 
можливо, того не осмислюючи глибоко, перехрестила, перевчила переінакшила 
західноукраїнців. Услід за Шевченком з його «свою Україну любіть», ця 
тринадцятилітня тендітна і хвороблива дівчина, наче відмовилась від свого 
дворянського прізвища Косач, гордо підняла як знамено – «Українка». І вже 
шикуються загони, під той стяг сотні, тисячі, десятки тисяч тих, хто готовий 
для нації, її майбутнього і процвітання віддати все, аж до власного життя.  
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 Леся Українка своєю значущістю та силою таланту стоїть між Т. 
Шевченком й І. Франком. Мудрий наставник та вимогливий редактор І. Франко 
помістив у «Зорі» дві поетичні збірки «На крилах пісень» (1893) та «Думи і 
мрії» (1899). Леся Українка називала І. Франка своїм учителем і товаришем. 
Іван Франко скрізь розсіював зерна Лесиного слова: у часописах «Літературно 
– науковий вісник» та «Життя і слово» 
 Присутність Лесі Українки у Львові серед нас – це вулиця її імені, 
бібліотеки, школи, у Національному академічному «театрі ім. М. Заньковецької 
вистава «Бояриня», міський театр ставить «Лісову пісню» і носить її ім’я. Про 
Лесю Українку нагадують меморіальні таблиці на будинку НТШ та на фасаді 
театру М. Заньковецької. Є невеличкий пам’ятник  біля школи №  51, що 
носить її ім’я. А Львову – Княжому Граду – личив би дуже пам’ятник славетній 
дочці Лесі Українці. Та найкращий пам’ятник поетесі – знання її творчості, 
сповнення нас її високим духом та патріотизмом!  
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Софія Чичкевич  

МАТЕРІАЛИ ДО ПОПУЛЯРНОЇ 
ЕНЦИКЛОПЕДІЇ  

З ПРОФЕСІЇ «ОПЕРАТОР 
КОМП’ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ»  

(матеріали до Всеукраїнського огляду – конкурсу  
«Популярні енциклопедії робітничих професій в регіоні України») 

 
Сьогодні уявити наше життя без величезної кількості носіїв інформації 

просто неможливо. Друкована та електронна продукція, реклама буквально 
заполонили сучасний світ. Кожне підприємство-виробник, фірма, установа 
прагне в той чи інший спосіб повідомити про свою діяльність, виготовлену 
продукцію, пропоновані послуги, обираючи різні шляхи і методи. Метою цього 
є інформування громадськості про себе, перелік пропозицій, товарів, послуг, а 
також пошук потенційних клієнтів, покупців, споживачів. 

Рекламою своєї діяльності та висвітленням власних здобутків у певній 
галузі займаються поважні наукові установи, вищі навчальні заклади, 
виробничі підприємства і інші організації, наприклад, бібліотеки, банки, 
торговельні фірми, розважальні заклади тощо. Для таких повідомлень 
обираються різні канали – реклама на телебаченні, радіо, в мережі Internet, 
статті у періодичних виданнях, а також створення різноманітної друкованої 
продукції, до якої належать буклети, афіші, флаєри, каталоги, листівки, 
календарі тощо. В офісі будь-якої фірми чи організації, можна побачити значну 
кількість друкованої продукції, метою якої є інформування про фірму чи 
підприємство, про послуги, що пропонуються. 

Триває розвиток видавничої та поліграфічної галузі, стрімко зростає 
кількість видавництв, малих поліграфічних підприємств, друкарень, приватних 
підприємців, які займаються підготовкою до друку видань і тиражуванням 
друкованої продукції. Відкриваються нові дизайн-студії, рекламні агенції, 
фірми, що займаються розробкою та створенням Web-сайтів. 

Усі підприємства та фірми, діяльність яких стосується випуску видань та 
друкування різноманітної поліграфічної продукції або підготовки електронних 
публікацій об’єднує спільна риса: усі вони потребують кваліфікованого фахівця 
– оператора комп’ютерної верстки. Такі спеціалісти працюють у редакційно-
видавничих відділах установ і організацій. Окрім традиційних робочих місць 
оператора  комп’ютерної верстки – у видавництвах та редакціях книжок, газет, 
журналів та ін., такі фахівці залучаються у рекламний бізнес – для 
виготовлення різноманітної акцидентної продукції – візиток, оголошень, афіш, 
буклетів, плакатів, листівок, агітаційних матеріалів.  

Вміння вдало розташувати матеріал та доречно обрати шрифти, кольори, 
розміри, відповідні ілюстрації, прикраси є мистецтвом. Тому на ринку праці 
завжди є потреба у таких фахівцях. 
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Яким же є характер роботи оператора комп’ютерної верстки? 
Терміном «верстка» позначають розташування матеріалу (текстів різних 

видів, а також нетекстових елементів – ілюстрацій), яке передбачене на кожній 
шпальті (полосі) майбутнього видання. Верстання застосовують практично для 
усіх видів друкованої продукції та електронних видань.  

Кожне друковане чи електронне видання складається з окремих 
елементів. Так складовими частинами будь-якої книги, журналу чи газети, так 
само, як і Web-сторінки, є текстова частина і графічні елементи – малюнки, 
світлини, схеми, графіки, діаграми, а також лінійки, заставки, фігури, 
орнаменти та інше. Крім основного тексту, для видань характерним є наявність 
заголовків, передмови, вступного слова, приміток, коментарів, змісту, 
колонтитулів, колонцифр. Обов’язковими для видань є титульні елементи, що 
включають назву твору, прізвища авторів, найменування видавництва, яке 
підготувало цей твір до друку, місце видання, рік видання, відомості про 
художника, редактора, упорядника, перекладача та інше. 

Завданням оператора комп’ютерної верстки є компонування матеріалу 
(текстових, ілюстративних та допоміжних елементів) на сторінках документа у 
відповідності до ескізу макета – тобто, таке розташування елементів у 
визначеній послідовності з правильним їх оформленням, присвоєнням їм 
необхідних атрибутів (параметрів), щоб в кінцевому результаті отримати 
готову полосу майбутнього видання (документа, електронної публікації та ін.). 

Оператор комп’ютерної верстки повинен чітко уявляти собі кінцевий 
результат верстання – майбутнє видання, у якому всі елементи – його складові 
— розташовані на своїх визначених місцях. Адже ми розгортаємо будь-яку 
книжку і бачимо, що у ній наявний основний текст та заголовки, а також 
допоміжні тексти – зміст, передмова, вступ, післяслово, примітки, коментарі, 
додатки. Серед тексту можуть бути розташовані ілюстрації різних видів: 
малюнки, схеми, світлини, графіки та діаграми. Текст може містити таблиці, 
формули. Часто сторінки публікації прикрашають за допомогою різноманітних 
рамок, заливок, графічних елементів. Окремі частини тексту можуть бути 
оформлені у вигляді списків (нумерованих або маркованих). Текст на сторінці 
може бути розташований в одну колонку або в кілька, перший абзац публікації 
може починатися ініціалом, для оформлення окремих фрагментів тексту 
можуть використовуватися рамки, заливки та інші декоративні засоби 
оформлення залежно від задуму художньо-технічного оформлення видання. 
Оператор комп’ютерної верстки застосовує у своїй діяльності  різноманітні 
засоби розташування, компонування та оформлення тексту і графіки з метою 
створити з окремих елементів завершену композицію із гармонійним 
поєднанням складових. 

При оформленні тексту вказують набір атрибутів для шрифта (гарнітуру, 
кегль (розмір), варіант накреслення, колір та інші). Для абзаців тексту 
визначають потрібні параметри розташування на полосі (варіант вирівнювання, 
відступи та відбивки, відступ першого рядка тощо) та оформлення (наприклад, 
маркований список, нумерований список, абзац, декорований ініціалом). При 
оформленні графічних елементів для них встановлюють необхідні параметри 
(розміри, колір, заливка, лінії, яскравість, контрастність, ефекти). Обов’язково 
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зазначають варіанти взаємного розташування тексту і графіки (варіанти 
обтікання графіки текстом). 

Отже, верстка — це макетування та упорядкування сторінок книги, 
газети, журналу з набраних рядків основного тексту, заголовків, ілюстрацій, 
таблиць, формул. Це упорядкування виконується у відповідності до попередньо 
затвердженого макета (схеми) видання та є складовою частиною 
додрукарського процесу. 

Існують наступні види верстки: книжкова верстка, журнальна верстка, 
газетна верстка та акцидентна верстка (верстка таких матеріалів, як буклети, 
плакати, афіши, календарі, візитки, рекламні оголошення та інші подібні 
матеріали). Слід звернути увагу на те, що верстка періодичних видань 
(журналів, газет) дещо відрізняється від верстання рекламних брошур чи інших 
видань, які не випускаються регулярно. Під час верстання періодики процес 
максимально автоматизований та вимагає від оператора комп’ютерної верстки 
високої швидкості роботи як з текстом, так і з ілюстраціями. Під час верстання  
неперіодичних видань, часто рекламного призначення, верстальник може 
підключати свої дизайнерські навики, оскільки існує можливість вибору 
оформлення макета. Така діяльність є цікавішою, творчою, але водночас 
вимагає від фахівця наявності, перш за все, знань в галузі композиції та 
дизайну, а також художнього смаку й почуття міри. 

Перевагами даної професії є творчий характер роботи, який дозволяє 
реалізувати свої художні здібності, а також її популярність на ринку праці у 
сучасних умовах, Крім того, слід відзначити можливість працювати в домашніх 
умовах та непоганий рівень заробітної плати. 

Здобувши цю сучасну та популярну на ринку праці в умовах сьогодення 
професію, можна із впевненістю дивитися у майбутнє, отримати робоче місце із 
гідною заробітною платою, продовжити навчання у вищому навчальному 
закладі. 

У регіоні освітню підготовку з професії «Оператор комп’ютерної 
верстки» здійснюють наступні навчальні заклади: 

Ставропігійський професійний ліцей м. Львова – м. Львів,  
вул. І. Федорова, 9, тел. (032)235-61-51, (032) 235-87-58; вул. Є. Плужника, 6, 
тел. (032)252-51-87, (032) 252-51-04. 

Львівський професійний ліцей комп’ютерних технологій – м. Львів, вул. 
Широка, 77-а, тел. (032)267-59-86. 

Львівський професійний ліцей дизайну та будівництва – м. Львів, вул. 
Пимоненка, 15, тел. (032)270-27-26, (032)270-27-73. 

Львівський міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та 
медичної реабілітації інвалідів – м. Львів, вул. Хуторівка, 38,  
тел. (032) 221-59-08. 

Вище професійне училище № 11 – Львівська область, м. Червоноград, 
вул. В. Стуса, 3, тел. (03249)2-51-00. 

Вище професійне училище № 35 – Львівська область, м. Стрий, вул. 
Львівська, 141, тел. (03245)5-64-50. 

Під час навчання майбутні оператори опановують весь цикл необхідних 
для фахівця-верстальника навчальних дисциплін: інформаційні технології, 
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обробка текстової і графічної інформації, комп’ютерні системи обробки 
текстової і графічної інформації, основи технології поліграфічного 
виробництва. Вони вивчають програми створення текстових документів, 
програми створення графічних документів, мультимедійні технології, 
навчаються основ мережних систем, роботі у локальних, корпоративних і 
глобальних мережах. 

В процесі вивчення предмета «Технологія комп’ютерної обробки 
інформації» учні знайомляться з роботою в операційній системі Windows, 
засвоюють технічні правила набору та верстання різних видів тексту, системи 
вимірювання, навчаються працювати у текстовому редакторі Microsoft Word, 
глобальній всесвітній мережі Internet, опановують роботу у спеціалізованих 
комп’ютерних програмах, призначених для верстання – видавничих системах, 
таких як Adobe PageMaker, Adobe InDesign, QuarkXPress. 

Спеціальний тематичний розділ «Художнє оформлення друкованої 
продукції» знайомить із видами друкованої та рекламної продукції, подає 
способи композиційного зв’язку шрифту і зображення зовнішнього оформлення 
друкованих видань.  Учні мають змогу здобути фахові знання з таких цікавих та 
важливих для верстальника тем, як «Змістова частина побудови книги. 
Внутрішні об’єкти оформлення», отримати відомості про класифікацію та 
особливості ілюстраційних оригіналів. Розглядаються в курсі навчання також 
теми «Орнаменти в друці і їх призначення. Виразні засоби орнаменту». 

Майбутні дизайнери-макетувальники опановують тему «Компоненти і 
засоби композиції друкованих видань», «Структура композиції видання», 
«Смислове навантаження елементів графічного дизайну». Для дизайнера-
оформлювача друкованої продукції та електронних видань необхідним є курс 
«Колір і форма зображення», «Гармонія кольорів», «Контрасти кольорів», 
опанування якого допоможе розвинути добрий художній смак, сприятиме 
розвитку естетичного чуття, що є таким важливим при роботі над оформленням 
видань. Адже ще у давні часи в друкарнях Івана Федоровича, Острозькій 
друкарні, друкарні Львівського Ставропігійського братства, Стрятинській та 
Унівській друкарнях, у Почаївській друкарні, Києво-Печерській друкарні, 
Чернігівській друкарні та у багатьох інших приділяли велику увагу художньому 
оформленню видань, прикрашали їх та оздоблювали, підвищуючи тим самим 
естетичну цінність видань. Славетні традиції давніх українських друкарів живі і 
сьогодні.  

Вивчення тем «Принципи і елементи оформлення сучасних видань. 
Утворення формату видань. Термінологія і стандарти форматів видань. Макети: 
види і призначення» формує знання та навички, що є провідними у фаховій 
підготовці дизайнерів макетувальників, верстальників. Без формування базових 
знань діяльність у поліграфічній сфері є неможливою. 

Опановуючи теоретичні знання про верстку, учні паралельно виконують 
серію вправ, лабораторно-практичних робіт, що сприяє закріпленню 
практичних навичок оператора комп’ютерної верстки, дизайнера-
макетувальника. 

Видавнича галузь потребує квалфікованих фахівців-верстальників, котрі 
добре орієнтуються у особливостях верстання книжок, технології газетної 
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верстки, володіють специфікою журнальної верстки. Особливе місце у роботі 
дизайнера-верстальника займає проектування зовнішнього вигляду книги та її 
перших сторінок, адже саме з цих елементів у майбутнього читача створюється 
перше враження про книу. 

Окрема сфера роботи верстальника – верстка та оформлення акциденції 
малих форм. Відомо, що чимало поліграфічних фірм готують вітальні листівки, 
поздоровлення, календарі, буклети з нагоди різних свят та знаменних подій. 
Візитна картка сьогодні є атрибутом кожної успішної ділової людини, є також 
візитні картки підприємств, фірм, установ. Рекламні оголошення, афіші, 
плакати, флаєри інформують про події культурного, спортивного, 
економічного, політичного життя країни та про події за рубежем. Вміння 
грамотно та естетично привабливо оформити акцидентну форму, дизайнерське 
бачення  – ознака високої кваліфікації верстальника, добре розвиненого 
художнього смаку. 

Майбутні працівники видавництв та поліграфічних фірм опановують 
технологічні особливості заверстки ілюстрацій, вивчають технологію 
виконання спуску полос, виведення оригінал-макета, виведення 
кольороподілених відбитків, підготовку пакету публікацій для сервісного бюро. 
До курсу підготовки оператора комп’ютерної верстки входить також вивчення 
роботи у растрових графічних редакторах (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) 
та у векторному графічному редакторі (CorelDRAW). Вміння працювати з 
комп’ютерною графікою, створювати, сканувати, обробляти та форматувати 
графічні зображення – важлива запорука успіху при пошуку роботи у сфері 
комп’ютерного дизайну, у рекламній галузі.  

Крім того, оператори комп’ютерної верстки отримують необхідні знання 
про будову персонального комп’ютера, про монітори, принтери, сканери та 
додаткові пристрої (аудіоплату, модем, мережевий адаптер, відеокарту), 
навчаються роботі з офісною технікою – копіром (ксероксом), засобами 
оперативної поліграфії – різографом. Усі додаткові вміння та навички значно 
підвищують цінність працівника на ринку праці. 

Досвідченому оператору-верстальнику повинні бути властиві: 
– уміння технічно грамотно і швидко працювати в основних програмах 

верстки;  
– вміння виконувати роботу у растрових та векторних графічних 

редакторах, таких як Photoshop, Illustrator, CorelDRAW;  
– володіння технікою виконання ретушування та кольорокорекції;  
– наявність базових знань з додрукарської підготовки макетів.  
Оператор комп’ютерної верстки: 
 – працює в текстовому редакторі з введенням тексту, який містить 

спеціальну термінологію, багаторядкові математичні, хімічні формули; 
– здійснює форматування та розміщення таблиць; 
— оперує з файлами; 
— виконує правку тексту; 
— створює макет для верстки; 
— виконує верстку тексту, підготовленого з використанням текстового 

редактора та інших прикладних програм верстки, графічний дизайн; 
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— сканує та опрацьовує ілюстративний матеріал, виконує художній 
дизайн; 

— працює у сучасних видавничих системах; 
— виконує обробку ілюстрацій у програмах-графічних редакторах. 
Для роботи оператора комп’ютерної верстки необхідним є обладнане 

робоче місце оператора ПК з усіма необхідними пристроями. Апаратну основу 
настільної видавничої системи складає базовий комплект: персональний 
комп’ютер, сканер для введення ілюстрацій, текстових і табличних документів, 
принтер для виведення коректурних відитків і для отримання оригінал-макету. 
За необхідності розширення технологічних можливостей базовий комплект 
доповнюється різними функціональними пристроями (наприклад, кольоровим 
монітором із високою роздільною здатністю, набором пристроїв для читання 
зовнішніх машинних носіїв інформації тощо). 

Якщо розглядати індивідуально-психологічні особливості фахівця, слід 
наголосити на тому, що операторові комп’ютерної верстки повинна бути 
властива грамотність та добра зорова пам’ять. Необхідні якості для фахівця-
верстальника – врівноваженість, посидючість і міцна нервова система, оскільки 
під час скрупульозної роботи над макетами надзвичайно важливо 
дотримуватися точності. 

Оператор комп’ютерної верстки повинен бути спокійним, уважним, мати 
добру зорову пам’ять і безпомилковий окомір, вміти розподіляти увагу, а також 
володіти добрим художнім смаком, просторовою уявою, художніми 
здібностями. 

Істотним є наявність системного підходу до організації праці, оскільки 
сучасні системи верстання є достатньо складними програмними продуктами. 
Для успішного компонування текстового та ілюстративного матеріалу важливо 
мати базові знання в галузі типографіки та дизайну. 

Необхідними для фахівця-оператора комп’ютерної верстки є такі вимоги: 
— точна зорово-рухова координація; 
— добре просторове уявлення; 
— наочно-образне мислення; 
— нормальна гострота зору та слуху; 
— точне розрізнення кольорів; 
— творче мислення. 
Після здобуття фаху кваліфікованого робітника з професії «Оператор 

комп’ютерної верстки» можна продовжити навчання у Поліграфічному коледжі 
Української академії друкарства» за спеціальністю «Обробка текстової, 
графічної та образної інформації», а також здобути вищу освіту з галузі 
комп’ютерного дизайну в Українській академії друкарства або в Національному 
університеті «Львівська політехніка». 

Перспективи даної професії є досить різноманітними та залежать 
насамперед від амбіцій працівника. Розвиваючи організаторські здібності, 
оператор комп’ютерної верстки має шанс «зрости» до керівника відділу 
верстки, а шляхом удосконалення технічних знань та оволодіння тонкощами 
редакційних процесів – до виробника додаткових модулів до програм. Ще 
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одним кроком у кар’єрі стане перехід у дизайнери, арт-директори, адже ці 
професії є більш високооплачуваними.  

Досконале опанування теоретичних знань та практичних умінь та навичок 
з професії у поєднанні зі здобуттям вищої освіти дає змогу перейти до 
консультаційної або викладацької діяльності. 

Перспективи розвитку професії «Оператор комп’ютерної верстки» 
полягають і в ширшому застосуванні технологій верстання стосовно галузі 
підготовки електронних видань, верстання Web-сайтів, розробки Web-дизайну. 
Адже загальні вимоги щодо верстання та оформлення публікацій та принципи 
компонування матеріалу паперових та електронних видань є подібними.  

Таким чином, професія оператора комп’ютерної верстки є 
відповідальною і водночас дуже цікавою, перспективною, що вимагає 
зосередженості, уваги, володіння необхідними знаннями та навичками, вміння 
праціювати зі спеціалізованими комп’ютерними програмами, володіння 
технологією набору та верстки, знань видавничих та редакційно-технічних 
правил та вимог до оформлення видань різних видів, розвиненого художнього 
смаку, творчого підходу до роботи. 
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РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ УРОКІВ 
 
 
 

Ольга Винарчик 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 
ПРО ФОРЗАЦИ 

(методична розробка уроку-практикуму) 
 

Навчальна мета уроку: ознайомити учнів із призначенням, класифікацією, видами, 
застосуванням форзаців. 
Виховна робота уроку: звернути увагу учнів на способи розкрою матеріалів для 
форзаців, враховуючи при цьому їх економію. 
Тип уроку: комбінований 
Матеріали та пристосування: 
а) клеї: ПВАД, крохмальний, кістковий (зразки на папері) 
б) папір для форзаців 
в) види форзаців — зразки; — малюнки 
г) роздаткові картки 
д) підручники: К. Біткова «Брошуровально — палітурні процеси», Ю. Хведчин 
«Поліграфічне устаткування» довідник поліграфіста, С. Гавенко «Конструкція 
книги». 
Міжпредметні зв’язки: виробниче навчання — Тема № 13, матеріалознавство —  
Тема № 25. 
 

Хід уроку 
І. Організаційний момент 
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 
Методи опитування:        а) письмова відповідь біля дошки 
1. Переваги клею ПВАД 
Недоліки кісткового клею 
б) усне опитування 
1. Що таке клеї? 
2. Дати характеристику рослинним клеям 
3. Дати характеристику тваринним  клеям ступи 
4. Дати характеристику систематичним клеям 
5. На основі характеристик, які були зроблені вами прошу виділити клеї, які 
застосовують в брошуровально-палітурних процесах 
 6. Назвіть технічні вимоги до клеїв 
ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. 
Вивчивши тему «Клеї», ми приступаємо до вивчення важливої теми додаткові 
елементи книги. Ця тема тісно пов’язана з попередньою, тому що додаткові елементи 
книги, а саме форзаци, найчастіше приклеюють. 
ІV. Проблемні ситуації на уроці як правило і економічно розкроїти папір форматом 
60х90 см, розмір форзацу 21х29 см. 
V. Виклад нового матеріалу 
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План 

1. Призначення форзаців та матеріали для них 
2. Види форзаців в залежності від характеру оформлення 
3. Різновиди форзаців за конструкцією 
4. Різновиди форзаців за способом їх приєднання 
5. Розкрій матеріалів для форзаців 

V. Виклад нового матеріалу 
Приступаємо до вивчення важливої теми: додаткові елементи книги — форзаци, вони 
тісно пов’язані з темою клеї, тому що форзац найчастіше приклеюють. 
Основні поняття про форзаци 
Forsats — нім. означає «перед набором» — forsats, тобто той, що йде  перед 
друкованим текстом книги. 
В кожному виданні 2 форзаци: передній і задній. 
Передній — з’єднує з книжковим блоком передню сторонку палітурки. 
Задній — з’єднує з книжковим блоком задню сторонку палітурки. 
Половина книжкового форзацу всією площиною наклеєна на внутрішню сторону 
палітурки, друга половина в більшості книги вузькою смужкою вздовж корінця, при 
клеєння переднього форзаца до першої сторінки книжкового блоку; заднього — до 
останньої. 
Отже, ми бачимо, що форзац — подвійний аркуш паперу, що з’єднує внутрішню 
частину палітурки з першою (останньою) сторінкою книги. 
Це визначення ми запишемо 
З визначення ми можемо зробити висновок про призначення форзаца — призначений 
для скріплення книжкового блоку з палітуркою. 
Ще для нас важлива така характеристика, як маса паперу. 
Для виготовлення форзаців використовують  папір 60–160 г/м2 залежно від обсягу 
видання. Із збільшенням обсягу блоку маса форзацного паперу повинна бути 
більшою, це ми бачимо з таблиці 1. 
Папір може бути гладким не мати рельєфну фактуру. Випускають форзацний папір 
двох марок А і О (таблиця 2) 
А — для друкованих форзаців; 
О — для багато фарбових форзаців. 
Форзац, як елемент книги при користуванні зазнає різних силових навантажень, а 
саме: розтяг, згин, тертя. 
І тому форзацний папір повинен мати:  
1. Високу механічну міцність на розрив і перешивання. 
2. Водостійкість. 
3. Добре сприймати фарбу (багато фарбовий друк). 
4. Добре сприймати клей. 
5. Фальцюватись.   
За характером оформлення форзаци поділяються на задрукований (мається на увазі, 
що поверхня форзацу забруковується будь-яким рисунком чи орнаментом) або 
залишаються незадрукованим. 
По конструкції форзаци поділяються на суцільнопаперові, окантувальні, складені, 
прикантовані. 
Суцільнопаперовий форзац — паперовий аркуш (задрукований або ні), 
сфальцьований в один згин, а по розміру дорівнює формату видання до його обрізки з 
трьох сторін. Розкроювання такого форзацу повинно здійснюватися з врахуванням 
повздовжнього напряму волокон. 
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Окантувальний форзац — це такий форзац, який має (для підвищення міцності) 
наклеєну по своєму фальцю або смужку паперу або смужку нетканого матеріалу, або 
коленкора (найчастіше марки КОФ). 
Складений форзац складається з окремих паперовий заготовок які з’єднуються в 
корінцевій частині смужкою тканини — фальчиком. По міцності складені форзаци 
перевищують суцільно паперові і, як правило, виготовляються вручну. Фальчик — 
це смужка матеріалу, яка з’єднує паперові сторони складеного форзацу. 
Прикантувальний форзац — це такий форзац, який кріпиться на смужці таканини 
або паперу, яка називається стержнем. 
Вибір того чи іншого виду форзацу визначається товщиною видання, конструкцією 
палітурки і форматом. Наприклад, складені форзаци, як правило, застосовуються для 
видань великого обсягу і формату, оскільки маса блока в них більша. 
За способом приєднання до блока форзаци діляться на накидні, приклеєні, прошивні і 
пришивні (прошивні і пришивні форзаци відрізняються один від одного). 
«Свій» форзац (рис.1, а) застосовується найчастіше для видань при товщині блока до 
20 мм, задрукованих на папері щільністю не менше 100 г/м2 при повздовжньому 
розкрої (цей фактор визначає обмеження в застосуванні даного виду форзацу і 
собівартість видання) з врахуванням машинного напряму паперу вздовж корінця (що 
не завжди виконується). 
Назву «Свій» даний форзац отримав через те, що він є складовою частиною першого і 
останнього зошитів книжкового блока. 
Примітки: 1) якщо блок передбачається комплектувати вкладкою, тоді два перших і 
два останніх аркуші зошита будуть форзацами. При чому форзац може бути і 
одинарним (в цьому випадку форзацами будуть перші і останні аркуші зошита в 
блоці); 2) якщо ж блок передбачається комплектувати підбиранням, тоді при спуску 
форми, перші 4 полоси у першому зошиті і 4 полоси в останньому зошиті залишають 
пустими. Форзацами будуть перша і остання сторінка блока. 
«Накидний» форзац (рис.1, б) застосовується для малого обсягу видань. Сам форзац 
накидається на блок видання в процесі його комплектування вкладкою. Папір для 
такого форзаца відрізняється за структурою від паперу видання. Даний вид форзаца за 
своєю конструкцією може бути одинарним або подвійним. 
Одинарний форзац — звичайна паперова заготовка, сфальцьована в один згин, яка 
накидується (а не приклеюється) на зошит видання за принципом ілюстрації. 
Скріплення такого форзацу з блоком здійснюється в процесі шиття на машинах. 
Подвійний форзац — заготовка, сфальцьована або в два паралельні згини (висота 
дорівнює висоті блока, а ширина в чотири рази більше від ширини видання), або в два 
перпендикулярні згини (висота заготовки дорівнює подвійній висоті видання, а 
ширина — подвійній ширині видання до обрізування). 
Приклейний (простий) форзац (рис.1, в) застосовується для книжкових видань 
скомплектований підбиранням і зшитих нитками, при товщинні видання до 30 мм 
(300–400 сторінок), використовуються також для видань скомплектованих 
підбиранням, скріплених термонитками, клейовим способом і мініатюрних видань. 
Цей форзац є найрозповсюдженіший, тому що має просту конструкцію. Даний вид 
форзацу — заготовка, сфальцьована в один згин, з висотою, що дорівнює висоті 
видання до обрізування і шириною, яка дорівнює подвійній ширині видання до 
обрізування, оскільки форзаци завжди обрізують разом з блоками. Сам форзац 
приклеюється до кінцевого поля зошита з невеликим відступом до його краю. 
Для видань, скріплених термоклеєм, відступ від краю корінця зошита для 
приклеювання форзаца можна не робити. для видань, зошити яких були сфальцьовані 
в три згини і були прошиті нитками, відстань для форзацу від краю повинен бути в 
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межах 1–1,5 мм, а для видань, зошити яких сфальцьовані в 4 згини відступ повинен 
бути в межах 1,5–2 мм. Для видань, скріплених клейовим способом, цей відступ 
повинен бути не менше 5 мм, інакше фальц форзаца буде обрізаний або пошкоджений 
при торшонуванні корінця при зрізуванні корінцевих фальців. 
Приклейний з окантовкою форзац (рис. 1, г) застосовується для видань 
скомплектованих підбиранням і зшитих позошитно нитками, віддрукованих на папері 
масою не менше 50г/м2, а також на малощільному папері; для видань з приклейкою під 
форзацем і видань товщиною не більше 30 мм, різноманітних підручників. Для видань 
товщиною 30–35 мм доцільно окантувати тільки перший (титульний) зошит блока 
з форзацем, а при товщині видання 36–40 мм — перший і останній зошит блоку. 
Для енциклопедичних видань і довідкових видань, розрахованих на довготривалий 
термін і інтенсивне використання, окантування зошитів з форзацем слід здійснювати 
коленкором марки КОФ або відбіленим папером при товщині блока вище 40мм. 
Процес окантування робиться автоматизовано. Для енциклопедичних видань 
форматом 70х108/15 і 84х108/16 папір форзацу повинен бути щільністю не менше 160 
г/м2. приклеєний з окантуванням форзац також використовується для видань, 
скомплектованих вкладкою і призначених для інтенсивного користування. Це можуть 
бути малооб’ємні підручники, довідники, інструкції і т.п. Технологічними 
інструкціями допускається робити окантування зошитів з виходом окантувального 
матеріалу на форзац до 25мм, що дозволяє зшивати блоки видання без марлі. 
Форзац на стержні (прикантований) (рис. 1, д) використовується для видань 
інтенсивного використання, скомплектованих підбиранням і зшитих позошитно 
нитками. Ширина стержня (паперу або тканини) 9–10 мм (рідко до 15 мм). Форзац 
розповсюджений у Франції, Німеччині при випуску книг великого обсягу. 

 
Прошивний простий (суцільнопаперовий) форзац (рис. 1, е) 

використовується для видань з довготривалим терміном використання, 
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великого формату і обсягу. 
При відкриванні книжкової оправи форзац не тягне титульний аркуш 

видання, а основні навантаження (які виникають на згині форзацу при розкритті 
видання) сприймає не форзац, а корінцевий або окантувальний матеріал, який 
менший за щільністю, ніж папір книжкового блока. Автоматизоване 
приклеювання форзаца без проблем здійснюється на швидкісних універсальних 
форзацприклеювальних автоматах марки VEA-400 KSU (Швейцарія), ширина 
такого форзацу повинна бути на 5-6 мм більша від ширини необрізаного блока. 

Пришивний окантувальний (суцільнопаперовий) форзац (рис. 1, ж) 
застосовується для видань інтенсивного користування великого формату і 
обсягу (більше 400 сторінок) в палітурці. За конструкцією відрізняється від 
простого прошивного тільки наявністю окантувального матеріалу, як4ий 
робить форзац міцнішим. Процес окантування механізований.  

Прошивний, складений з тканевим фальчиком форзац (рис. 1, з) 
застосовується для видань інтенсивного користування і видань, які відносяться 
до 3 і 4 груп по товщині блока (більше 640 сторінок) в палітурці. Форзац 
складається з двох паперових сторінок, які з’єднуються тканинним фальчиком. 

Висота сторінок дорівнює висоті необрізаного блока, ширина сторонки, 
що прилягає до зошита, повинна бути на 5–6 мм більша від ширини 
необрізаного блока, а ширина сторінки, яка прилягає до книжкової оправи — на 
5–6 мм менша. Тканинний фальчик викроюється, як правило, з технічної 
тканини (коленкор марки КОФ), висота якого дорівнює висоті необрізаного 
блока, а ширина — 15–16 мм, в залежності від формату видання (чим він 
більший, тим більша ширина фальчика). Папір для форзаца повинен мати масу 
не менше 140 г/м2. 

Виклейний форзац (рис. 1, і) вик4ористовується тільки для 
високохудожніх видань покращеного, подарункового, сувенірного і рекламного 
оформлення, який розрахований на довготривалий термін користування, а 
також у виробництві білових товарів. Конструкція форзацу складається з 
чотирьох паперових сторінок (простого прошивного і складеного форзаца) і 
тканинного фальчика. Характеризується  пониженою міцністю і збільшенням 
трудомісткості виготовлення. 

Склеювальний з окантуванням форзац («форзац не штукування») 
(рис. 1, к) переважно використовується для видань, які скріплені клейовим 
способом із зрізаними корінцевими фальцями і твердою палітуркою. 
Конструкція заготовки являє собою склейку однозгинних форзаців з 
окантувальним матеріалом, який наклеюється на корінець блока. 

Прошивний форзац (рис. 1, л) — це 8-сторінковий зошит, який у 
сфальцьованому вигляді дорівнює розміру зошитів необрізаного блока. 
Скріплення форзаца з блоком здійснюється в процесі позошитного шиття 
блоків нитками. Форзаци пришиваються до зошитів як самостійні структурні 
елементи і склеюються по корінцю із суміжними (першим і останнім) зошитами 
блока. Його недолік — збільшення витрат форзацного паперу. Однак, для того, 
щоб даний форзац ний папір використовувався раціональніше, часто одну із 
сторін такого форзаца забруковують необхідною інформацією (наприклад, 
друкується анотація до видання, реклама). 
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У більшості випадків книжки у твердій палітурці мають звичайний 
приклейний форзац. Якщо книжка розрахована на збільшений термін 
користування або експлуатацію у жорсткіших, ніж звичайно, умовах, крайні 
зошити окантовують тонким папером (типу пергаменту), нетканим матеріалом 
чи тканиною. Часто окантовується тільки перша сторінка. У виданнях типу 
подарункових і унікальних, а також в книжках, які розраховані на особливо 
інтенсивну експлуатацію, застосовують пришивні форзаци або навіть форзаци 
із тканинним фальчиком. Оригінальною є спрощена конструкція пришивного 
форзаца: звичайний фальцьований форзац приклеюється до внутрішньої 
сторони зошита і при зшиванні блока прошивається нитками. В результаті, при 
відкриванні форзаца перший аркуш книжки не згинається, що унеможливлює 
його швидке руйнування. 

Дуже часто форзаци використовуються як елемент художнього 
оформлення книжки: поверхні паперу надають структуру (гренування, муар), 
наносять кольоровий фон, орнамент, тематичне зображення, в тому числі 
багато фарбове. Форзац задруковують також растровою сіткою, що дає добрий 
ефект. Якщо блок виготовляють із цупкого паперу типу офсетного), часто 
застосовують «свій» форзац, що помітно знижує  трудомісткість виготовлення 
книжки. Зустрічається варіант, при якому передній зошит має приклейний 
форзац, а останній виконується зі своїм форзацом. При використанні 
спеціального прийому «свій» форзац важко розрізнити від приклейного: 
внутрішню сторону першого аркуша блока зовнішню другого забруковують 
однаковим орнаментом, фоном, сюжетом. При відкриванні боковинки 
палітурки створюється повна ілюзія звичайного форзаца.   

Розкрій матеріалів 
При виготовленні форзаців слід правильно розкроїти всі їх елементи з 

врахуванням повздовжнього напряму паперових волокон і основи тканини, 
зберігаючи правильні розміри. Повздовжній напрям волокон повинен 
співпадати з повздовжнім напрямом волокон корінця видання.  
НАПРИКЛАД: 
Визначіть скільки паперу в аркушах потрібно для виготовлення простого приклеєного 
форзацу для видання форматом 84х108/32, накладом 175 тис. екземплярів формат 
форзацного паперу 84х108. 
1. Визначаємо формат видання 

8
108

4
84


               /4:8 =13,5 см 

2. Ширина форзаца дорівнює подвійній ширині видання, то розмір заготовки: 
13,5х2=28,5                             28х2 см — розмір форзацу 
Враховуємо повздовжній напрям волокон, яке відповідає довшій стороні паперового 
аркуша.  
Щоб отримати правильний форзац — (повздовжній напрям) необхідно ділити ширину 
паперового аркуша на ширину форзаца, а ширину паперового аркуша на висоту 
форзаца. 
3. Визначаємо, скільки форзаців можна отримати з одного паперового аркуша 
84 : 27 = 3                   108 : 21 = 5              3 х 5 = 15 форзаців 
4. Скільки аркушів форзацного паперу потрібно? 
5. Враховуємо, що 2 форзаци в кожній книзі при тиражі  
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75 000 х 2 = 150 000 форзаців 
150 000 : 15 = 10 000 аркушів 
VІ. Закріплення нового матеріалу 
Метою нашого уроку було ознайомлення з форзацами: їх призначенням, 
класифікацією, видами, методами розкрою матеріалів для форзаців 
Зараз підведемо підсумки 
1. Яку функцію виконують форзаци? 
2. Назвіть види форзаців 
3. Для яких видань застосовують прошивний форзац? 
4. Які види матеріалів застосовують для виготовлення форзаців? 
5.Чим відрізняється форзац для енциклопедій від приклейного форзаца? 
6. Яке пристосування, обладнання використовують для виготовлення форзаців? 
 
VІІ. Підсумок уроку: виставлення оцінок з їх мотивацією, аналіз відповідей 
VІІІ. Домашнє завдання 

1. К. Біткова, ст.. 144—147 
2. Замалювати види форзаців мал. 70, ст. 145, К. Біткова 

 
Використана література до уроку 

1. К. Біткова, с. 144–160 
2. Ю. Жидецький, с. 100–102 
3. Ю. Хведчин, с. 120–125 
4. С. Гавенко, с. 155–160 
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Тетяна Колеснікова 

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА 
(методична розробка уроку-учнівської конференції) 

 
Мета: охарактеризувати поняття “глобальні проблеми людства”; визначити 
причини виникнення, особливостей кожної з проблем, можливі шляхи 
розв’язання; розвивати уміння оцінювати наслідки прояву глобальних проблем 
на сучасному етапі розвитку людства, уміння самостійно опрацювати 
різноманітні джерела географічних знань. 
Обладнання: політична карта світу, комп’ютер. 
Виховна мета: виховувати толерантність, культуру мовлення, екологічне 
мислення. 
Тип уроку: конференція. 

Хід уроку 
1. Організаційний момент. 
2. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності. 
Процес взаємодії суспільства і природи дійшов такої кількісної і якісної 

межі, коли виник феномен взаємодії всього людського суспільства з усією 
природою планети. НТР привела, з одного боку, до формування у людства 
всеохоплюючої системи знань і технологій, з другого – до збільшення 
антропогенного впливу на природу. Сформувалися складні господарські 
системи, вплив яких поширюється на весь світ. Як результат – зростає 
взаємозв’язок і взаємозалежність господарського та політичного життя країн і 
народів світу. Сутність цих процесів і явищ породжує глобальні проблеми, 
тобто проблеми, що стосуються всього людства. Вони охоплюють усі аспекти 
відносин між державами світового співтовариства, між суспільством і 
природою, формуванням умов життєдіяльності людства. 

Науковці налічують кілька десятків проблем, які за своєю всеосяжністю 
можна вважати глобальними. Їх можна поділити на політичні, економічні, 
демографічні, соціальні та екологічні. 

Глобальні проблеми

політичні економічні демографічні

соціальні екологічні
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3. Застосування знань у нестандартних умовах. 
Склад учасників конференції: п’ятеро доповідачів (за числом глобальних 

проблем), інші учні “кореспонденти”, що пропонують після доповідей питання 
для обговорення та зможуть донести широким верствам населення результати 
роботи конференції. 
1-й доповідач 

1. Проблема збереження миру. 
Проблема збереження миру на Землі – найважливіша, оскільки під час 

виникнення глобального військового конфлікту у світі, нашпигованому 
ядерною зброєю та ядерними технологіями (АЕС тощо), всі інші проблеми 
втрачають сенс. Неможливість обмеженого впливу обмеженого ядерного 
інциденту на довкілля яскраво продемонструвала катастрофа на 
Чорнобильській АЕС (1986р.). 

У сучасну епоху старі підходи до розуміння війни піддаються критиці на 
тій підставі, що в ядерну епоху в разі застосування атомної зброї не буде н6і 
переможців, ні переможених. Проте, окрім ядерної війни, у світі ведуться 
звичні війни. В епоху глобалізації необхідне чітке усвідомлення того, що будь-
яка війна (тим більше світова) може мати катастрофічні наслідки для 
майбутнього всієї людської цивілізації. 

Жорстока реальність полягає в тому, що ніколи ще в історії людства не 
накопичувалася така кількість смертоносної зброї, її достатньо, щоб кілька 
разів знищити все живе на Землі або навіть саму планету.  

На початку 90-х років країни світу витрачали на військові потреби понад 
1 трлн. дол. на рік. Це дорівнювало обсягу роботи всього світового ринку 
послуг або ж величині, що сумісна з третиною обороту світової зовнішньої 
торгівлі. 

Кореспондент газети “За вільну Україну плюс”. Назвіть, будь-ласка, 
країни світу, які лідирують за обсягом військових витрат. 

— Майже половину коштів на військові потреби витрачають дві  
країни – США та Росія. У деяких держав військові витрати перевищують 1/10 
їх ВВП (КНДР, Пакистан, Ірак, Грузія). Чимало небагатих за доходами на душу 
населення країн світу вкладають у військову сферу коштів більше, ніж у 
соціальну (Пакистан, Іран, Ірак, Сірія, Куба, В’єтнам та ін.). На задоволення 
попиту на воєнні товари та послуги, за оцінкою ЮНЕСКО, працює 50 млн. 
чоловік, в розробках військового характеру беруть участь півмільйона вчених 
та конструкторів, або 1/5 науковців світу. 

Офіційно у світі існує 5 країн, які на своїй території мають право 
утримувати дерну зброю – це так звані держави “ядерного клубу”: США, Росія, 
Великобританія, Франція, Китай. Останнім часом “неофіційними членами 
ядерного клубу” стали ще й Індія, Пакистан, Ізраїль, Південна Корея. Існують 
також порогові держави, які володіють технологіями виробництва цієї зброї і 
можуть її створити у найкоротший час. Серед них Іран, Ірак, Південна Африка, 
Бразилія, Аргентина, Японія. 
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Кореспондент газети “Високий Замок”. Чи можна розрахувати подібні 
кроки? Чи можете ви навести приклади позитивних змін на шляху до 
вирішення проблеми?  
—На щастя, наприкінці 20 ст. міжнародна обстановка у світі поступово 

змінюється від конфронтації до взаєморозуміння і співробітництва. У 1988р. 
між США та СРСР була укладена угода про ліквідацію ракет середнього 
радіусу дії. У 1994 р. Україна першою серед країн світу відмовилася від ядерної 
зброї (на час проведення цієї акції вона мала третій за потужністю у світі 
ядерний арсенал). Ядерна зброя була виведена також з Казахстану і Білорусії. У 
1994 р. країни НАТО схвалили програму “Партнерство заради миру”, до якої 
приєдналися  24 держави, в тому числі нейтральна Фінляндія, Швеція, а також 
Україна та ряд інших країн. 

Кореспондент газети “Ратуша”. Ви стверджуєте те, що проблема 
наближається до розв’язання? 
 — На жаль, на планеті все ще зберігаються точки потенційних 
міжнародних або міжнаціональних конфліктів. Тільки від закінчення Другої 
світової війни до початку 21 ст. відбулося понад 38 міжнародних та близько 100 
внутрішньодержавних конфліктів, в яких загинули десятки мільйонів людей. 
Вони мають міжетнічний характер (Афганістан, Індія, Бангладеш, Нігерія, 
Чечня в Росії, Косово в Сербії, Південна Осетія та Абхазія в Грузії, Палестина 
та Ізраїль) або прикордонний (між Індією та Пакистаном Лівія, тощо). 

Регіональні конфлікти часто породжують ще одну сучасну проблему – 
міжнародний тероризм. Події 11 вересня 2001 р. в США показали, що тероризм 
перетворюється на такий потужний фактор загрози поступального розвитку 
світового співтовариства, як й інші глобальні проблеми сучасності. 

Отже, проблема збереження миру на Землі залишається гострою, і його 
досягнення можливе за умови взаємопорозуміння і всебічного співтовариства. 
2-й доповідач 

2. Демографічна проблема та проблема подолання відсталості країн, що 
розвиваються. 

Вона зумовлена, з одного боку “демографічним вибухом” в країнах, що 
розвиваються, з іншого боку – депопуляцією в розвинених країнах. 

Переважна більшість населення світу живе в країнах, що розвиваються 
(4,7 млрд. осіб). За прогнозами демографів, до 2025 року населення цих країн 
зросте ще на 3 млрд. осіб, що становитиме 95% приросту населення світу. 
Прогнозні розрахунки ООН свідчать, що за сучасних темпів приросту 
населення у країнах Південної Азії і Африки їх частка в населенні світу до 
кінця 21 ст. перевищить 60%. 

У країнах Азії, Африки, Латинської Америки швидке зростання кількості 
населення (подвоєння через кожних 20–30 років) призводить до загострення 
важливих соціально-економічних проблем: значного переважання темпів 
приросту населення над темпами економічного росту і до ще більшого 
відставання від аналогічних показників розвинених країн; швидкі темпи 
урбанізації, збільшення числа безробітних і осіб, що не знаходять застосування 
своєї праці (30% працездатного населення світу), зростання чисельності 
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неграмотних поряд з ростом частки грамотного населення у світі (85% 
наприкінці століття). 

Потенційна загроза розвитку сучасної демографічної ситуації полягає в 
тому, що населення світу розпочинає 21 ст. з 1 млрд. безробітних, 1 млрд. 
голодуючих, 1 млрд. неграмотних, 2 млрд., що живуть в умовах відносного або 
абсолютного перенаселення, 1,5 млрд. знедолених, що знаходяться за “межею 
бідності”. 

Глобальні проблеми народонаселення в тому, що вона не може бути 
локалізована в якомусь певному регіоні, і нерівномірне зростання чисельності 
населення в окремих країнах може викликати помітні зміни на геополітичній 
карті світу. 

Кореспондент газети “Голос України”. Чи не перебільшуєте ви суть 
демографічної проблеми, адже проблема перенаселення досить успішно 
розв’язується у ряді азіатських країн, таких, як Південна Корея, Китаї? 
 — Як показує досвід  цілого ряду країн, зниження темпів росту населення 
залежить від багатьох факторів. До таких факторів належать забезпечення 
всього населення житлом належної якості, повна зайнятість, повний доступ до 
освіти і медичного обслуговування. Останнє ж неможливе без розвитку 
національної економіки на основі індустріалізації і модернізації с/г, без 
розвитку освіти, рішення соціальних питань. Дослідження, проведені в останні 
роки у деяких країнах Азії та Латинської Америки, показують, що там, де 
рівень економічного і соціального розвитку більш низький, де більшість 
населення безграмотне, народжуваність дуже висока, хоча у багатьох з них 
проводиться політика з регулювання народжуваності, і навпаки — при 
прогресивних економічних перетвореннях відбувається зниження 
народжуваності. Тому рішення проблеми перенаселення пов’язане з проблемою 
подолання відсталості країн, що розвиваються. 

Забезпечення поступального і пропорційного розвитку господарства світу 
– одна з важливих проблем, що стоїть перед людством. Розрив у рівнях 
прибутків на душу населення між економічно розвиненими країнами та 
країнами, що розвиваються, залишається значним, не зважаючи на те, що за 
останні півстоліття багато країн, що розвиваються, досягли значного процесу: 
зросли їх прибутки, розпочалася індустріалізація, досягнуто успіхів у галузях 
охорони здоров’я та освіти. Проте пересічні економічні показники ВВП на 
душу населення в розвинених країнах і країнах, що розвиваються, 
відрізняються в 100 разів! При цьому в деяких країнах останнім часом 
відставання навіть збільшилося. Світовий прогрес все ще оминає четверту 
частину людства. Ситуація є особливо драматичною з огляду на те, що, за 
розрахунками, на межі 20–21ст. ст. понад 9/10 приросту робочої сили припадає 
на країни, що розвиваються. Наприкінці 20 ст. глобальна проблема винайдення 
шляхів пропорційного економічного розвитку також стала актуально для 
постсоціалістичних країн з перехідною економікою (в тому числі й для 
України). 

Кореспондент газети “Дзеркало тижня”. Чи можливе подолання 
диспропорцій у рівнях розвитку світового господарства? 
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 — Розв’язати проблемі відставання країн можна за умов надання їм 
допомоги сильними високорозвиненими державами. Прикладом допомоги 
може слугувати надання вигідних кредитів для розвитку галузей 
промисловості, таких як енергетика, машинобудування, хімічна промисловість, 
або за певних умов для розвитку індустрії туризму. 

Кореспондент газети “Дзеркало тижня”. Чи потрібна, на вашу думку, 
така допомога пострадянським країнам, наприклад Україні? 
 — Україна — держава, яка має потужний природній, матеріальний, 
науковий та людський потенціал. Тому такі держави спроможні самостійно 
розв’язувати свої проблеми. Завдання України, як і інших пострадянських 
країн, пов’язані з реформуванням законодавства, економіки, створенням 
власної конкурентоспроможної продукції на світовому ринку. 
3-й доповідач 

3. Економічні проблеми. 
До цієї групи проблем відносять переважно енергетичну, сировинну та 

продовольчу.  
Сировинна та енергетична проблеми мають багато спільного. Зумовлені 

вони передусім недостатньою кількістю розвіданих запасів корисних копалин і 
дуже нераціональним їх використанням. Основним шляхом вирішення 
сировинно-енергетичної кризи є перехід до матеріало- і енергозберігаючих 
технологій, комплексного використання сировини, створення маловідходного і 
безвідходного виробництва. 

Кореспондент газети “Ратуша”. Чи можете ви навести приклади 
конкретних заходів, які запроваджують для розв’язання сировинно-
енергетичної проблеми? 

— До зменшення використання сировини повинна привести заміна 
багатьох видів природних матеріалів на штучні і синтетичні, які можуть 
створюватися із наперед заданими властивостями. 

Значна економія сировини досягається за рахунок використання 
вторинних матеріалів: металобрухту, макулатури, пластмас. Приклади високо 
ефективного використання вторинної сировини показують “малі” 
високорозвинені країни Західної Європи. Тут використовується 80-90% 
щорічного надходження металобрухту, 50-70% макулатури і бать ох видів 
пластмас, до 75%  побутового сміття спалюється з метою виробництва енергії. 

Розв’язання енергетичної проблеми, крім повсюдної економії енергії і 
вдосконалення існуючої теплової енергетики на принципово нових 
технологічних засадах (наприклад, спалювання вугілля у “киплячому шарі”), 
передбачає широке використання альтернативних джерел енергії, передусім 
сонячної, вітрової, внутрішнього тепла Землі. 

Якщо тенденції впровадження альтернативних джерел та зберігаючи 
технологій розвиватимуться, розв’язання сировинно-енергетичної проблеми 
можливе вже у 21 ст. 

Набагато складніша ситуація з продовольчою проблемою, яка 
визначається спроможністю Землі прогодувати нинішнє і майбутні покоління 
планети. 
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Згідно з даними ФАО (продовольчої і сільськогосподарської організації 
ООН), нині на планеті голодують понад 500 млн. осіб, а ще 1 млрд. осіб 
недоїдають. 

Продовольча криза особливо актуальна для багатьох країн Африки, Азії, 
Латинської Америки і загрожує поширитися на інші території. Найбільш 
критичне становище склалося у 20 країнах “зони голоду”, що розташована в 
сухих саванах і напівпустелях. Тут темпи приросту населення у два рази 
перевищують виробництво продовольства. Середньодобова забезпеченість 
їжею оцінюється у цих країнах на 80-85% від рекомендованих ФАО норм.  

Причиною голоду є неспроможність країн, що розвиваються, через власні 
низькі доходи закуповувати на світовому ринку продукти харчування. У 
структурі сімейного бюджету частка продовольчих затрат у них перевищує 
60%, тоді як у Німеччини 17%. 

Кореспондент газети “Голос України”. Які рекомендації ви можете 
надати країнам, які зіткнулися із продовольчою проблемою? 
 — Компенсувати втрати можна за рахунок підвищення продуктивності 
оброблювальних земель, поєднавши апробовані форми землеробства із 
сучасними досягненнями біотехнологіями. Допускається, що таким шляхом 
можна збільшити врожайність, наприклад, кукурудзи і пшениці у країні, то 
розвиваються, у 2-3 рази. Цього було б достатньо для задоволення потреб 
населення цих країн у зернових культурах. 

Для продовольчого забезпечення людства суттєве значення мають 
біологічні ресурси світового океану. Адже в ньому видобувається близько 20% 
харчових білків тваринного походження. 
4-й доповідач 

4. Екологічна проблема 
Сучасна екологічна ситуація характеризується надзвичайною 

напруженістю, оскільки суть екологічних проблем полягає в конфлікті між 
зростаючою природо перетворювальною діяльністю людини і процесами, які 
регулюють динамічну рівновагу в біосфері. 

Безумовно, саме лише використання техніки в процесі “обміну 
речовиною і енергією” між людиною і природою призводить до порушення 
балансу природних сил і ресурсів. Однак загроза екологічної кризи стала 
реальною через те, що індустріальний розвиток цивілізації тривалий час 
відбувався за принципом вседозволеності. 

На початку 21 ст. екологічні проблеми можна розглядати у кількох 
аспектах. 

1. Для атмосфери найбільш гострими є проблеми “парникового ефекту”,  
“озонових дір”, кислотних дощів, пилового забруднення. 

2. Практичною непридатною є вода, в якій навіть у невеликих кількостях 
розчинені отруйні або хімічні елементи. Найбільш забрудненими у 
гідросфері є річкові і озерні води. Просторам відкритого океану 
найбільшої шкоди завдає забруднення нафтопродуктами. Широке 
використання в господарстві і побуті виробів із пластичних синтетичних 
волокон, які легші за воду і майже не розчиняються за природних умов, 



 79 

призвело до їх значного нагромадження у водах Світового океану, 
особливо в Атлантичному океані. 

3. Щороку з активного використання вилучають мільйони гектарів земель. 
Деградацію земель спричиняє багато факторів: гірничі розробки, 
посилення водної і вітрової ерозії, хімічне забруднення грунтів 
міндобривами та отрутохімікатами тощо.  

4. Нині темпи знищення вологих екваторіальних лісів планети у багато разів 
перевищують швидкість їх відновлення. Протягом 1990-2005 рр. планета 
втратила понад 125 млн. га лісу. Одночасно із вирубкою лісів йде процес 
опустелювання. 
Таким чином, внаслідок людської діяльності відбувається деградація всіх 

природних комплексів. Ми перебуваємо в ситуації екологічної кризи. 
Кореспондент газети “За вільну Україну плюс”. Що потрібно робити, 

для того щоб ця екологічна криза не переросла в глобальну екологічну 
катастрофу?  

— Серед основних шляхів розв’язання екологічних проблем є такі: 
1. перехід до матеріало- та енергозберігаючих технологій, а в перспективі – 

до замкнутих циклів використання ресурсів, що дають змогу перейти до 
маловідходного виробництва; 

2. використання нагромадженого за тисячоліття людської діяльності досвіду 
раціонального природокористування. Розробка регіональних схем 
використання ресурсів залежно від природних, економічних та 
соціальних особливостей території; 

3. розширення природно-заповідних територій, особливо в районах з 
нестабільними екологічними системами (тундра, пустеля, вологі 
екваторіальні ліси); 

4. екологічна освіта й виховання населення. 
5-й доповідач 

5. Соціальні проблеми 
Численні глобальні проблеми існують у галузі взаємовідносин між 

людиною і суспільством. Це проблеми охорони здоров’я, освіти, культури, 
злочинності, та ін. Можливості розв’язання цих проблем залежать від рівня 
соціально-економічного розвитку країн, тому особливої гостроти вони 
набирають у слаборозвинених регіонах світу. 

Незважаючи на ліквідацію багатьох масових епідемій (віспа, чума, 
холера), стан охорони здоров’я у багатьох країнах викликає тривогу. Багато 
сучасних хвороб (серцево-судинні, легеневі, ракові) є наслідком погіршення 
екологічної ситуації, малорухомого способу життя, частин психологічних 
стресів. Замість вже подоланих виникають нові епідемії, найбільш загрозливою 
серед яких є СНІД. Щодня понад 6800 осіб стає ВІЛ-інфікованими, а більше 
5700 помирає від СНІДу. Кількість людей, носіїв ВІЛ-інфекції досягла майже 
34 млн. осіб. Найвищий рівень захворюваності на СНІД зафіксовано у 
Свазіленді, Ботсвані, Лесото, Південній Африці, Зімбабве, Намібії, Замбії, 
Мозамбіку, Малазії, Кенії. 

У країнах, що розвиваються, важливою причиною смертності 
залишаються інфекційні хвороби. У третини населення Землі, переважно в 
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країнах, що розвиваються, діагностовано туберкульоз. У промислово 
розвинених країнах більшість людей помирає від серцево-судинних і 
онкологічних захворюваннях. 

Щороку майже 10 млн дітей помирають, не досягнувши п’ятирічного 
віку. Переважна більшість цих дітей вижила б за умов поєднання таких 
факторів, як дбайливий догляд, достатнє харчування та елементарне медичне 
обслуговування. Таким чином, дитяча смертність тісно пов’язана з бідністю. 

Кореспондент газети “Дзеркало тижня”. Тобто ви стверджуєте, що 
головною передумовою подолання багатьох хвороб є подолання бідності? 
 — Так. Крім того, основними умовами розв’язання проблем охорони 
здоров’я є перехід до здорового способу життя, забезпечення повноцінного 
харчування, поліпшення екологічних умов проживання і, звичайно, розвиток 
медицини, пропаганда здорового способу життя. 
 Щоб бути конкурентоспроможними в умовах сучасної економіки з її 
науковими технологіями та мінливими ринками, країнам потрібна не тільки 
зорова, а й кваліфікована робоча сила, що володіє знаннями та вміє їх 
застосувати на практиці. Такі трудові резерви мають розвинені та 
постсоціалістичні країни. Водночас, за даними ЮНЕСКО, понад 75 млн. дітей 
молодшого шкільного віку не відвідують школу. “Лідерами” в цьому показнику 
виступають найбідніші країни Африки. 
 Нажаль, розв’язати цю проблему буде неможливо, якщо не буде усунуто 
всі чинники, що змушують дітей працювати і не дають можливості бідним 
родинам віддати своїх дітей до школи. За даними ЮНІСЕФ, у світі понад 300 
млн дітей – 16% населення віком від 5 до 17 років – зайнято певним видом 
трудової діяльності. 

Кореспондент газети “Високий замок”. Якщо проблема бідності буде 
вирішена, то й зникнуть всі соціальні проблеми? 

— Складна соціально-економічно ситуація в багатьох країнах світу, 
всесвітня криза духовної культури сприяла переростання такого негативного 
явища у проблему глобального масштабу, як злочинність. Інтернаціоналізація 
злочинності у багатьох випадках значно випереджує темпи світової інтеграції в 
економічній, соціальній і культурній сферах. Особливо після того, як вона 
набула організованих форм, сформувала й постійно розширює світовий ринок 
наркотиків і зброї.  
 Глобальні проблеми вимагають і глобальних рішень. Для цього необхідно 
широке міжнародне співробітництво і координація зусиль усього людства в 
різних сферах: політичній, економічній, науковій, освітянській тощо. 
 
5.Підсумок уроку  
Учитель аналізує найбільш вдалі доповіді і питання, труднощі, що виникали в 
ході конференції, проводить оцінювання. 
 
6. Домашнє завдання  

Підручник, опрацювати §21, повторити розділ “Загальна економіко-
географічна характеристика світу” і підготуватися до контрольної роботи. 
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Володимир Парахоняк 

СЛЮСАРНІ РОБОТИ.  
НАРІЗУВАННЯ РІЗЬБИ 

(методична розробка уроку виробничого навчання) 
 

Прийоми виконання робіт 
 

Нарізування зовнішньої різьби. Зовнішню різьбу нарізують плашками. Кругла 
плашка (лерка) показана на рис.1, а, з двох боків має напрямні конуси (φ= 
40…60º), довжина калібрувальної частини  l становить 3-5 різьбових ниток. 
Такі суцільні плашки нарізують чисту різьбу. В розрізних плашок (рис.1, б) є 
проріз завширшки 0,5…1,5 мм, за допомогою якого можна регулювати діаметр 
різьби в межах 0,1…0,25 мм. Через недостатню жорсткість плашки профіль 
різьби при цьому виходить неточним. 

Круглу плашку  закріплюють у воротку (рис 1, в) трьома гвинтами. Для 
фіксації розміру розрізної плашки є четвертий гвинт. 

   
в 

 
Рис. 1 Інструмент для нарізування зовнішньої різьби: 
а – кругла плашка (1 – калібрувальна частина; 2 – напрямна частина; 

3 – канавка для стружки); б – розрізна плашка; в – вороток для круглих плашок 
 

При нарізуванні зовнішньої різьби плашкою треба мати на увазі, що під 
час утворення профілю різьби метал заготовки особливо сталь, мідь та інші 
«тягнеться», діаметр стержня збільшується. Внаслідок чого збільшується тиск 
на поверхню плашки, вона нагрівається, до неї прилипають частинки металу і 
різьба буде рваною. Щоб зуб’я плашки не зламалися, діаметр стержня має бути 
на 0,1…0,4 мм меншим від зовнішнього діаметра різьби. Діаметри стержнів для 
найчастіше застосовуваних різьб наведено в таблиці. 

 

Таблиця 1.Діаметри стержнів для нарізування різьби плашками, мм 
 

Діаметр стержня Діаметр стержня Діаметр 
різьби 

Крок 
різьби 

найменший найбільший 

Діаметр 
різьби 

Крок 
різьби 
 найменший найбільший 

4 
5 
6 
8 
10 

0,7 
0,8 
1,0 
1,25 
1,5 

3,92 
4,92 
5,80 
7,80 
9,75 

3,96 
4,96 
5,92 
7,90 
9,85 

12 
14 
16 
18 

1,75 
2,0 
2,0 
2,0 

11,75 
13,70 
15,70 
17,70 

11,88 
13,80 
17,70 
17,80 
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Для нарізування різьби стержень закріплюють в лещатах так, щоб кінець 
заготовки виступав над рівнем губок на 20-25 мм більше ніж довжина 
нарізуваної різьби. На кінці стержня спочатку роблять фаску. 

На стержень накладають плашку і злегка натискаючи обертають, щоб 
вона (плашка) врізалась на 1-2 нитки в метал деталі (для кращого врізання 
стержень спочатку не змащують). Досягнувши правильного положення плашки, 
стержень змащують, роблять один-два оберти, а потім півоберту назад для 
ламання стружки. 

Щоб запобігти брак або поломку зубів плашки необхідно слідкувати за 
перпендикулярним положенням плашки по відношенню до стержня: плашка 
має врізатися  в стержень без перекосу. 

Нарізування внутрішньої різьби. Різьбу в отворах нарізують мітчиками 
(рис.2). У комплект, як правило входять три мітчики, на яких нанесено 
позначення різьби (тип, зовнішній діаметр та крок). Послідовність застосування 
мітчиків указують позначки на їхніх хвостовиках: у чорнового одна риска, у 
середнього — дві, а чистового — три (останній може бути також без позначки). 
Чорновий мітчик із довгим напрямним конусом нарізує половину висоти 
профілю (рис. 2,а). Середній мітчик (рис.2,б) має менший конус і нарізує майже 
повний профіль. Чистовий мітчик (рис.2,в) калібрує різьбу. 

Канавки для стружки в мітчиків, як правило, прямі. Мітчики з гвинтовими 
канавками застосовують для нарізування різьби в отворах із канавками та 
пазами. При нарізуванні ними різьби в гладеньких отворах вона виходить 
чистішою. Для нарізування різьби в глухих отворах доцільно використовувати  
мітчик із нахилом гвинтових канавок у протилежний бік від напряму подачі. В 
цьому разі стружка сама виходить із отвору. 

 
 Рис. 2 Мітчики: 

а – чорновий; б – середній; в – чистовий 
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Щоб різьба вийшла якісною, важливо спочатку просвердлити отвір 
правильного діаметра: якщо діаметр буде більший, то профіль різьби вийде 
неповним, а якщо менший, — може заклинитися й зламатися мітчик. У процесі 
нарізування різьби  не тільки знімається стружка, а й частково зминається 
метал. У твердих і крихких матеріалах діаметр отвору в процесі нарізування 
різьби змінюється менше, ніж у м’яких і в’язких  матеріалах. Щоб мітчик  не 
заклинився й не зламався, просвердлюють отвір трохи більшого діаметра, ніж 
внутрішній діаметр різьби, Діаметр свердла для свердління отвору під 
метричну різьбу добирають за табл.2(для свердління отворів у чавуні та інших 
крихких матеріалах береться свердло на 0,1мм тонше, ніж зазначено в таблиці). 

Як мастило для сталевих деталей використовують оліфу або оливу, для 
алюмінієвих — гас, для мідних — скипидар. Бронзу та чавун нарізують насухо. 

У разі невмілої роботи або затуплення мітчики можуть  заклинитися в 
отворі й зламатися. Видаляння зламаного мітчика — трудомістка операція, в 
ході якої псується різьба, а часто й уся деталь. Якщо кінець зламаного мітчика 
виступає з отвору, то можна спробувати викрутити йог плоскогубцями (для 
полегшення в отвір заливається гас). Якщо зламаний мітчик не виступає, то 
можна в канавку мітчика просунути зігнутий удвоє сталевий дріт і спробувати 
викрутити мітчик. Для цього краще застосовувати спеціальну оправку з 
ріжками (рис.3). 
 Таблиця 2. Діаметри свердел для свердління отворів під метричну різьбу, мм 
 

Діаметр різьби Крок різьби 
 

Діаметр свердла 

8 0,50 
0,75 
1,00 
1,25 

7,5 
7,2 
7,0 
6,7 

10 0,50 
0,75 
1,00 
1,25 

9,5 
9,2 
9,0 
8,7 

12 0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
1,75 

11,2 
11,0 
10,7 
10,5 
10,2 

 
Іноді зламаний мітчик удається розламати на шматки й витягти їх з 

отвору. Якщо дозволяє деталь, то можна нагріти мітчик у горні або газовим 
пальником до червоного,  дати остигнути, а потім відпалений мітчик 
висвердлити. Якщо мітчик залишився в алюмінієвій деталі, то можна 
приварити до нього дротик для викручування, оскільки алюміній і сталь не 
зварюються. 
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Рис.3. Видалення зламаного мітчика спеціальною оправкою: 

1 — мітчик; 2 — ріжки 
 

Щоб уникнути поломки, треба працювати тільки гострим мітчиком, 
розмір якого відповідає діаметрові отвору, часто прибирати стружку, 
застосовувати відповідне мастило та прикладати невеликі зусилля. 
 

Техніка безпеки. При нарізуванні різьби вручну в деталях з гострими 
частинами треба слідкувати за тим, щоб при повороті воротка  не поранити 
руки. 

 
ПЛАН 

уроку виробничого навчання 
 

Тема № 2. Слюсарні роботи 
Тема уроку №2/8. Нарізування зовнішньої і внутрішньої різьб. 
Мета уроку: Формувати первинні навики учнів у нарізуванні зовнішньої 

і внутрішньої різьб. 
Виховна мета: Привчати до самостійної праці, розвивати творчу 

ініціативу. 
 

Матеріально-технічне забезпечення 
І.Наочність та технічні засоби навчання: 
1 Плакати. 
2.Еталон виробу (шпилька) 
3.Еталон виробу (заготовка головки молотка з різьбовим отвором). 
4. Креслення шпильки і молотка. 
ІІ. Інструменти і матеріали: 
 1.Заготовка шпильки і молотка. 
 2.Напилок з подвійною насічкою. 
 3.Вороток з плашкою. 
 4.Вороток з мітчиком. 
 5.Лінійка металева. 
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 6.Креслівниця. 
 7.Кернер. 
 8.Свердлильний верстат 
 9.Свердло ø8мм. 
10.Оливниця. 

 
ХІД УРОКУ 

 
Організаційний момент: 

1.Перевірка присутності учнів. 
2.Перевірка наявності спецодягу та зовнішнього вигляду учнів. 

 
Вступний інструктаж 

 
І. Повторення теоретичного матеріалу: 

1. Назвати основні елементи різьби? 
2. Назвати види різьб? 
3. Назвати види мітчиків? 
4. Яка операція називається нарізуванням різьби? 
5. Що називається витком різьби? 

 
ІІ. Груповий інструктаж: 

1. Порядок нарізування зовнішньої різьби суцільною плашкою. 
2. Послідовність нарізування зовнішньої різьби. 
3. Як вибрати свердло під різьбу вказаного діаметра? 
4. Послідовність нарізування різьби клупом. 
5. Техніка безпеки при нарізуванні різьб. 
ІІІ. Закріплення  викладеного матеріалу: 
1. Як вибрати діаметр свердла для внутрішньої різьби? 
2. Яка послідовність нарізування внутрішньої різьби? 
3. Яка послідовність нарізування зовнішньої різьби? 

Потоковий інструктаж 
 

І. Самостійна робота учнів над виконанням завдань: 
1.Виготовити шпильку за кресленням. 
2. Просвердлити отвір у квадраті і нарізати різьбу за кресленням. 
 
ІІ. Цільові обходи робочих місць: 
      Перший обхід: Правильність складання інструментів і організації 

робочого місця. 
      Другий обхід: Дотримання послідовності при нарізуванні зовнішніх 

різьб. 
      Третій обхід: Дотримання послідовності, правильність виконання 

операцій при  нарізуванні внутрішніх різьб. 
       Четвертий обхід: Дотримання вимог охорони праці.   
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Підсумковий інструктаж 
1.Провести аналіз уроку. 
2. Показати кращі роботи. 
3. Розібрати характерні помилки та вказати на їх причини. 
4. Оголосити оцінки. 
5. Домашнє завдання: Вивчити теоретичний матеріал про слюсарну 

операцію паяння. 
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РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ  
СЦЕНАРІЇВ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ 

 
Анжеліка Денисяк 

ЩО ОЗНАЧАЄ ЗНАЙТИ СЕБЕ? 
(сценарій проведення виховного заходу) 

 
Мета: показати учням шляхи формування цільного характеру. 
Очікувані результати: 

1. Учні дізнаються про якості і вчинки, які визначають цілісну особистість; 
2. Навчаться розрізняти вчинки, що відповідають «Золотому правилу»; 
3. Зможуть пояснити, як розвинути позитивні якості свого характеру. 

Основні ідеї: 
1. Основою «гідної поведінки» є «Золоте правило» — стався до інших 

людей так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе. 
2. Цільний характер можна розвинути, роблячи правильний вибір у 

складних життєвих ситуаціях; 
3. Для формування цільного характеру потрібен тривалий час. 

 
Світ потребує таких людей, яких не можна підкупити і чиє слово є 

твердим. Які цінують характер понад багатства. У яких є своя думка та міцна 
воля. Вони беруться не лише за улюблену справу і не бояться йти на ризик. Їх 
не розчинити у натовпі. Вони залишаються чесними у великих справах та 
малих. Не поступаються перед неправдою і не підкоряються власним 
жаданням. 

Людей, котрі не стануть виправдовуватись, що «всі так роблять» і 
залишаються друзями у радості й в біді, у розкошах і злиднях. Які не вірять, що 
хитрість і впертість — найкращий шлях до успіху. Котрі не соромляться стояти 
за правду тоді, коли всі відмовляються від неї. Вони сміливо скажуть «ні», 
навіть якщо весь світ проголошує «так». 

Сьогодні ми запросили до нашої аудиторії шестеро гостей. Кожен із них 
тримає табличку, на якій зазначена професія або соціальна роль. Всі ці професії 
дуже важливі. 

Отже, ми маємо велику честь приймати сьогодні цих поважних гостей. 
Дозвольте, я вам їх відрекомендую: 
Мати. 

— Це Наталя Олександрівна. Вона мати 15-ти дітей. Всі її поважають і 
знають, що вона — найкраща мати в світі. 

Вчитель.  
— Перед вами Максим Іванович, який удостоєний звання «Вчитель 

року». Його поважають і люблять усі його учні. 
Духовний лідер. 
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— А це Микола Васильович. Його поважають і цінують мільйони людей 
у цілому світі. 

Президент. 
— Для нас є великою честю вітати президента Віктора Федоровича. 

Лідери багатьох країн вважають його мудрим правителем своєї 
держави. 

Лікар. 
— Дозвольте відрекомендувати вам Василя Івановича. Він удостоєний 

нобелівської премії за видатні досягнення в галузі медицини. 
Бізнесмен. 

— І останній наш гість — Степан Михайлович. Його поважають як 
підлеглі, так і ділові партнери. 

На зворотному боці карток, які тримають наші гості, написані якості, які 
характерні для будь-якої людини, незалежно від її професії можуть 
продемонструвати ці якості так, щоб можна було вважати це взірцем для 
наслідування. 

Тут можна об’єднати учнів  у 6 груп і дати завдання кожній із них 
обговорити одну із професій або соціальних ролей. Також потрібно назвати 
кожній групі якості характеру, які написані на зворотному боці карток. 

Зупинимось детальніше на деяких позитивних рисах характеру. 
Чесність: говорити правду. Бути відвертим. Не говорити неправди, не 

лукавити а бути щирим. Цінувати довіру. Не бажати чужого, не красти. 
Твердість моральної позиції: відстоювати свої моральні принципи. Не 

зважати на думку оточення, що суперечить моральності. Не піддаватися робити 
того, що вважається аморальним. Демонструвати обов’язковість, сміливість і 
дисциплінованість. 

Уміння дотримуватись обіцянок: тримати слово. Виконувати 
зобов’язання. Повертати борги і те, що позичаєте в інших. 

Відданість: підтримувати і захищати свою сім’ю., дітей, друзів, своє 
місто, країну. Не пліткувати, не розповсюджувати чуток, не зводити наклепи. 
Не спонукати інших до поганих учинків. 

Потрібно дати усім учням можливість висловитися. 
Можливі доповнення: 

— Бути ввічливими; 
— Оцінювати людей за їхніми внутрішніми якостями; 
— Проявляти толерантність та цінувати індивідуальність; 
— Не принижувати інших, не ображати, не бути жорстоким; 
— Не маніпулювати іншим, не експлуатувати і не користуватися 

слабостями інших; 
— Поважати право людей приймати в житті самостійні рішення. 
Відповідальність полягає у тому, щоб спочатку думати, а потім діяти. 

Розмірковувати, як ваші вчинки будуть впливати на інших. Бути гідним довіри. 
Брати на себе відповідальність за послідовність та результат своїх дій. Не 
шукати собі оправдань. Не звинувачувати когось у своїх помилках і не 
привласнювати собі чужих заслуг. 
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Наполегливість полягає у тому, щоб не відступати коли на шляху до мети 
йдуть складнощі. Не «опускати руки» при невдачах. Виявляти працьовитість і 
старанність. Все робити вчасно. 

Самоконтроль полягає у дисциплінованості та умінні «тримати себе в 
руках». 

Під час обговорення рис характеру, що залишилися, необхідно 
обов’язково зазначити, що: 

Справедливість — чесність у відношенні до інших. Це вміння уникати 
упередженості. Слухати і намагатись зрозуміти не тільки слова. Але й почуття 
інших. Приймати рішення. Які стосуються інших, лише тоді, коли все старанно 
зважили. Не шукати вигоди із чужих помилок. 

Турбота — дбайливе ставлення до інших. Турбуватися — це виявляти 
добро, щедрість та співчуття. Жити керуючись «Золотим правилом» — 
ставтесь до інших так, як Ви бажаєте, щоб ставились до Вас. Допомагати 
іншим. Не проявляти егоїзму. Бути чуйним та уважним до почуттів інших 
людей. 

Почуття громадянського обов’язку: не порушувати законів. Виконувати 
суспільні доручення. Поважати владу. Цікавитись інформацією про події в 
суспільстві. Брати участь у народному голосуванні. Бути патріотом свого міста, 
району, села, своєї держави. Сумлінно працювати. Оберігати довкілля. 
Економно використовувати природні ресурси.  

Відомий давньогрецький філософ Аристотель визначив  цільний 
характер, — як високоморальну поведінку людини відносно інших та самого 
себе. 

Цільний характер не успадковується, не дається  від народження. 
Формування характеру потребує багато зусиль, часу і проходить загартування 
життєвими випробуваннями. 

Ми стаємо людьми тоді, коли здатні самостійно розпізнати добро і зло, і в 
будь-яких випадках робити правильний вибір. 

Вихователь дає завдання: 
— А зараз я запрошую до центру аудиторії шістьох волонтерів. Станьте 

у два ряди один навпроти одного. А тепер той хто стоїть у цьому ряді 
(тут показати в якому саме)нехай уважно подивиться на свого 
партнера і запропонує йому виконати якесь завдання перед усіма. 
Наприклад, заспівати пісню, розказати вірш, присісти певну кількість 
разів тощо. Тепер назвіть яким же було ваше бажання. 

Учні вигадують різноманітні завдання для свої партнерів. 
— Чи всі пам’ятають нашу бесіду про цільний характер? Як звучить 

«Золоте правило»? Ставтесь до інших так, як Ви бажаєте, щоб 
ставились до Вас! А зараз, дотримуючись цього правила я попрошу, 
щоб Ви самі зробили те, що придумали для своїх напарників. 

Опісля бажано провести коротке обговорення даного завдання. 
Хто я — рибка чи листок? 

Що станеться з рибкою, коли її випустити у річку? Чи потрібно, щоб 
хтось піклувався про неї? Чому? 
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Уявімо собі, що одного дня рибка, плаваючи в річці, помітить зірваний 
вітром листок, що пропливає над нею. І рибка, і листок пливуть у воді, але що 
все-таки є суттєво різним у їхньому плаванні? 

Ось так і ви можете прожити свої молоді роки активно, як рибка, або ж 
пасивно як самотній листок. Рибка сама вибирає,- пливти їй проти течії чи за 
течією. Пливти за течією, звичайно ж, значно легше але, пливучи проти течії 
річки рибка має поживу, а отже так вона й живе. 

Листи зірвані вітром пливуть лише за течією, у них немає вибору і вони 
назавжди залишаються там, куди їх приб’є хвиля. 

Ви тепер є на тому етапі життя, коли кожен із Вас повинен зробити 
власний вибір. Ми є творцями своєї долі, отож або пливемо за течією або ж 
проти неї. 

А ким є Ви — рибкою чи листком?  
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Володимир Парахоняк 

РІЗДВЯНІ ТРАДИЦІЇ 
(сценарій новорічного свята) 

 
1 учень: 
 Дзелень, дзелень — 
Сьогодні свято, 
Заливаються дзвінки — 
Це подвір’ям в нашу хату 
Вже ідуть колядники. 
Ангел радісну й приємну 
Всім новину возвістив, 
Що у місті Вифлеємі 
Нам Христос ся народив 
 
 
2 учень:  
Долітає звук колядки  
Від зір ясно навкруги 
І так врочисто, біло, тихо 
Неначе чар, неначе тайна навкруги 
Різдвяна ніч. І зорі, зорі… 
Золотий  шлях від них веде 
По нім з небес Дитятко Боже 
Тихесенько на землю йде. 
 
 

3 учень: 
Душевну втіху ділим з вами: 
Спаситель світу до нас йде! 
Несеться радість колядами  
В Різдвяну ніч в Різдво святе 
 
Ділім просфори між собою, 
Плетім вінки із молитов. 
І з радісною колядою 
Спішім до рідних нам церков 
 
Забудьмо лихо, сум і горе, 
Усі невдачі і журбу, 
Вслухаймось в пісню-спів янголів — 
В цю першу Божу коляду. 
 
(Звучить колядка «Бог предвічний») 
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4 учень: 
Як і будь-якому іншому святу Різдву передує велике приготування. Підготовка 
розпочинається з 40 денного посту званого на честь апостола Пилипа 
Пилипівка. Приготовляючись до Різдва маємо позбутися гріхів — вичистити 
душу — приготовитися гідним постом, молитвами, добрими ділами. Будьмо 
свідомі того, що через щире й ревне духовне приготування наше серце стане 
достойним, щоб в ньому народився Ісус Христос своєю ласкою, любов’ю і 
миром. Час приготування довершується днем Навечір’я Христового, який у 
нашому народі пребагатий на повні символіки обряди і звичаї, з яких деякі 
сягають ще дохристиянських часів. Родина, зібравшись разом, очікує, що 
сьогодні вечором має завітати до неї дуже бажаний небесний гість. Панує 
глибоко святковий і духовний настрій. 

 
 

5 учень: 
Про Різдво Ісуса вістку Вам голошу, 
Що Христос родився спасти нашу душу 
Ангели співають, пастирі вітають 
І небесного Царя щиро прославляють 

І ми теж співаймо, 
Христа прославляймо 
Із Марії рож денного 
В покорі благаймо, 
Щоб дозволив в мирі нам 
Щасливо прожити 
І в його небесне Царство 
Повік доступити. 
Щоб була для нас погідна 
Кожна нова днина 
Нехай в щасті процвітає 
Ненька-Україна 
І я щиро Вас вітаю 
Христос ся рождає! 

 
 
 6 учень: 
Господиня порається, щоб святково прибрати свою хату. Найбільше часу 
присвячує вона приготуванню Святої Вечері. Ця вечеря хоч пісна, але багата, 
бо має аж 12 традиційних страв. Звідси і її назва: Багата Кутя. Готується 12 
страв тому, що протягом року „ місяць оббігає землю 12 раз”.  Отже, кожному 
місяцю наче присвячена страва. По-друге на багату вечерю мають бути 
приготовлені страви з усієї городини та садовини, що тільки є в господарстві, 
щоб усім цим прийняти й Бога врожаю і святі душі дідів,прадідів… А вони, 
покуштувавши всього цього, дадуть у цьому році ще більший врожай. 

 
(Звучить колядка «У Вифлеємі днесь Марія») 



 93 

7 учень: 
Віншую Вас щиро,  

Усі добрі люди 
Нехай поміч Божа 
Завжди з Вами буде 
Хай кожної днини,  
Кожної години 
Бог благословить Вас 
Біда хай загине 
Бджілка і худібка  
Нехай ся ховає 
Вогонь, град і буря  
Нехай Вас минає 
Хай разом з маленьким 
Ісусом на сіні 
Достаток замешкає 
В вашій родині 
Хай в кожному ділі 
Вам Бог помагає 

                    Христос ся рождає! 
 
  8 учень:  
 Між стравами Святої Вечері на першому місці стоїть кутя або коливо. Це 
варена пшениця з маком та медом часом з горіхами та іншими додатками. 
Пшениця є символом вічності, а мед — вічного щастя. Кутю включають у 
Святу Вечерю на знак злуки всіх членів роду: живих і померлих. Далі до 
обов’язкових страв  належать борщ із „ вушками” (маленькими варениками у 
формі вушка, начиненими грибами); а також різні види вареників, пирогів, 
голубців, страви з риби, гриби, квасоля, горох, біб, різні каші, печиво і 
особливий напій — узвар. 
 

(Звучить колядка «В Вифлеємі тайна») 
 
9 учень: 
Вінчуєм Вас нині,  
Усі добрі люди 
Нехай поміч Божа 
Завжди з Вами буде 
Нехай горя й смутку 
Не буду між Вами 
Будьте все здорові  
Разом з діточками 
Нехай Вам зародить 
Жито і пшениця, 
І всякеє збіжжя, 
І всяка пашниця 
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Хай пісня не згине 
У рідному краю 
Калина хай квітне 
В зеленому гаю 
Хай ріднеє слово 
Серця зігріває 
А наша Вкраїна  
Нехай процвітає 

     Христос ся рождає! 
 
10 учень: 
Господар з настанням вечора з особливою церемонією вносить до хати Дідуха 
— сніп пшениці перев’язаний перевеслом, бажає родині веселих свят та ставить 
його на почесному місці, покутті, під святими образами. В нього вставляють 
дерев’яну ложку з кутею, що символізує духи предків, які приходять на Різдво в 
гості. Отже Різдво — це ще й свято родини, коли за спільним столом засідають 
живі разом з померлими. „ Дідух-Рай ” — крім перебування духів дідів та бога 
врожаю, символізував ще й новорічний  урожай, добробут, багатство та долю 
людей… При тім вносять до хати також сіно, яке розстеляють під обрус на стіл, 
бо Христос спочивав на сіні, на рогах (кутах) столу по зубчикові часнику „ 
проти злих сил ” , під столом долівку застеляють соломою. На столі засвічена 
свічка в пам'ять про померлих, крім свічки, обов’язковий калач. Це білий 
дріжджовий хліб, зроблений плетінкою. Свята вечеря готова. 
 

(Звучить колядка «Возвеселімся») 
 
 

11 учень: 
 Як спалахнуть у чистім небі  
Над нашим хутором зірки, 
Із Вифлеємською звіздою 
До нас прийдуть колядники. 
Аж затрясуться в хаті стіни 
( Які альти, які баси! ) 
У грудях серце затріпоче 
Усе мов у старі часи… 
Ідуть від хати і до хати,  
Тільки дзвіночок — 
Дзень-дзелень.  
І навіть у хліві худоба 
Не та, що кожен будний день. 
Якась ласкава і слухняна, 
Як ті овечки і осел, 
Що зачаровані стояли  
Біля Ісусових ясел. 
І житній сніп під образами, 
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Під ним у горщику кутя,  
Пахучий книш як наша юність, 
Якій немає вороття. 
Парує на столі вечеря, 
Великий маківник-пиріг, 
Великий котик зліз із печі  
І радо треться біля ніг. 
І батько з матір’ю врочисті, 
І причепурений сусід,  
І ми, малеча, дуже раді 
За стіл збереться увесь рід. 
До церкви прийдеш — повно люду, 
Ще й нас припреться, як зайчат 
Протиснемось між кожухами, 
Щоб бути ближче Царських врат. 
Горять свічки, і хор співає, 
І в тих прекрасних голосах 
Душа твоя, святково чиста,  
Витає десь у небесах, 
Бо це — Різдво… Утіхи час… 

 
12 учень: 
 Ви чуєте? Десь дзвонить дзвоник… 
Ставте на стіл медівники, 
Готуйте гроші чепурітесь — 
Ось-ось прийдуть колядники 
Знов пробудилось гарне дійство 
Рождественських веселих свят — 
Величний, гарний і повчальний 
Від наших прадідів обряд. 
Бач він живий, він торжествує — 
Те, що безсмертне, не вмира. 
Сьогодні двері відчиняєм 
Колядникам й посівачам, 
Що засівають наш, народний, 
Багатий і пісенний лан. 
І знову лан отой квітує, 
Народна пам'ять воскреса, 
Бо невмируща наша пісня, 
Її багатство і краса. 
І знову люди колядують, 
Як це робили з давніх пір, 
З вертепом ходять і звіздою, 
Селом вечірнім з двору в двір. 
І, як колись йдуть „цар” і „ангел”, 
„Лихвар” і „чорт”, „смерть” і „коза”, 
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І щось в душі твоїй скресає, 
В очах з’являється сльоза, 
І радісно, що не забулась, 
Не обламалася та віть, 
Що виплекав собі на радість 
Народ наш протягом століть. 
Що невмируще гарне дійство, 
І житиме воно віки. 
Ви чуєте? Десь дзвоник дзвонить, 
До нас ідуть колядники! 
 
  13 учень: 
  Наші предки високо цінували й ревно зберігали піст цього дня аж до появи 
вечірньої зірки. З появою першої зірки, як колись над вифлеємським вертепом 
батько засвічує свічку на столі, родина святочно вбрана, спільно молиться і 
сідає за стіл до Святої Вечері. Вечерю починають кутею з різними 
побажаннями. Є ще  традиція розпочинати вечерю зі споживання просфори 
помащеної медом. По вечері на столі залишають засвічену свічку та макітру з 
кутею і ложкою для покійних, коли вони завітають вночі до хати, а вся родина 
вітає  Христове Різдво колядками, віншуваннями, старші пояснюють значення 
звичаїв, згадують про тих за ким горить свічка. 
 

(Звучить колядка «По всьому світу») 
 
14 учень: 
 Бажаєм Вам веселих свят і усій родині 
Нехай радість запанує по всій Україні 
Хай добробут прибуває Вам у кожну мить  
Хай ніколи голова Вас більше не болить  
Щоб був білий хліб і цукор завжди на столі, 
Радісні вели дороги — по усій землі 
Хай з роси Вам, і з води та ще й з ясних зір 
І гостей Вам щонеділі — повен, повен двір 
Хай надіями Вас манить сива далина, 
Хай Вас щастя і здоров’я в житті не мина 
Хай пташки Вам прилітають ранньої весни 
Вашим дітям й Вам хай сняться тільки гарні сни 
Хай співають солов’ї Вам голосні пісні 
Хай Вам ночі будуть мирні і щасливі дні 
Хай різдвяна коляда Вас щиро звеселяє 

     Веселіться усі разом. Христос ся рождає! 
   15.  Різдво — час співання Коляд. Коляда — це слов’янське новорічне 
обрядове свято, яке естетично і гармонійно поєднує в собі дві традиції: 
язичницьку і релігійну. Для наших пращурів  це свято поєднувало в собі 
завершення хліборобного циклу та початок нового Сонячного року. Люди 
святкували народження нового сонечка — маленького � ожища, захищали його 
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від злого змія Корочуна, який намагався Сонце з’їсти, а потім ходили від хати 
до хати, щоб сповістити людям про народження нового Сонця, і носили з собою 
його символічне зображення. Заходили у двір та співали господарям і родині 
величальних пісень, що й стали називатися колядками. 

 
(Звучить колядка «Що то за предиво») 

 
16 учень: 
 Вітаю Вас із Різдвом, 
А ще з Новим роком 
Щоб ступали по землі Ви 
Міцним, дужим кроком 
Хай Вам щастя виростає  
Аж під саму стелю 
І добро втоптає стежку 
У вашу оселю 
Щоб Вам мирно і щасливо 
Довго так жилося 
І усе, що лиш на думці, 
До крихти збулося 
Хай по моїм віншуванні 
Ваш рід так зростає 
І у мирі, всяких статках 
Христос ся рождає! 

 
  17 учень: 
.  Різдво — це час побажань. Головно Різдво повинно захоплювати нас 
духовними вартостями — виявами любові, пошани до ближніх. Це ж свято 
милосердя. Пастушки принесли дари Божому Дитяті. Важливо також ходження 
з колядами від хати до хати. Тепер цього звичаю часто позбуваються даючи 
просто даток на церкву або громадські цілі, але старих традицій позбуватися не 
слід. Варто відсвіжувати та збільшувати запас відомих колядок та святочних 
побажань, віншувань. Бо Різдво Христове це найважливіша подія в історії 
людського роду. Ця подія започаткувала християнську еру. Вона стала 
вихідною точкою, від якої означуємо події світу. 
 

(Звучить колядка «Старий рік минає») 
 

18 учень: 
 Зірниця з неба світло кидає  
Христос-Дитятко нині ся рождає 
Світи зірнице Христу й Марії 
Кріпи в нашім серці віру й надію 
Хай ця зірниця в Різдвяні свята 
Несе Вам щастя по Ваших хатах 
Здоров’я і втіху, пошану від світу, 
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Багатство і долю на многії літа! 
 
 

ЗВУЧИТЬ МОЛИТВА-ПОБАЖАННЯ «МНОГАЯ ЛІТА». 
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Іванна Филипович 

СЦЕНАРІЙ  
ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНОЇ 

КОМПОЗИЦІЇ, 
 ПРИСВЯЧЕНОЇ 198 РІЧНИЦІ  

ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

(сценарій виховного заходу) 
 

(Звучить у записі пісня «Шлях до Тараса») 
Виступи учнів. 
1-й учень. Витай між нами ти Кобзарю 

Витай поете, ти витай 
Завзяття свого і відваги 
І мудрості своєї дай 

 
2-й учень. Ти сам бідив ізмалку 

І бачив біль довкола 
Неволя і кривда люта 
То була твоя школа 
 

3-й учень. Не побоявся муки 
Вигнання ні темниці 
Хотів вернути волю 
Прабатьківській землиці 
 

4-й учень. Хоч вороги на тебе 
Кайдани накладали 
Ти звав братів і кликав 
Щоби за правду встали 
 

5-й учень. На високій горі, 
Що над синім Дніпром 
Що в народі Чернечою зветься 
Спить Шевченко-поет 
Але дума його 
Лине звідти до нашого серця 
 

6-йучень. Спить Шевченко-кобзар 
Спить Шевченко тепер 
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Та пісні його спати не хочуть 
Бо живий ще народ, 
Ще живий, ще не вмер 
Як живі його вірші пророчі 
 

7-й учень. Поклін Тобі народних нужд співаче 
Від  мільйонів, для котрих ти жив 
Від вільного вкраїнського народу 
Якого ти в нужді колись лишив 
 

8-й учень. Благословенна най буде година 
І тая хата і село 
Що Україні принесло 
З великих найбільшого сина 
 

1-й учень. Минули дні, минули ночі 
Літа пролинули, як птах 
А ти живеш, наш син пророчий 
І будеш жити у віках 
 

2-й учень. Твоя поезія крилата — 
Це меч огненний, що разив 
Серця катів, серця прокляті 
Серця безжалісних панів 
 

3-й учень. Ти рицар правди і свободи 
Що впав в нерівному бою 
Для волі рідного народу 
Творив поезію свою 
 

4-й учень. О, доле, де ти? Доле, де ти? 
Питав ти часто сам себе 
Вона у нас, у нас, поете 
Та з нами, жаль, нема тебе. 
 

5-й учень. О, ні, ніколи не повірим 
Живий ти завжди поміж нас! 
І не замовкне дзвінка ліра 
Безсмертний образ твій не згас 
 

6-й учень. Довкола глянь — поля, поля 
І ліс кругом чорніє 
Це рідная моя земля 
Земля, яку леліяв 
Плекав безсмертний наш Тарас 
Своїм могутнім словом 
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7-й учень. З колін піднятись кликав нас 
За правду йти за волю 
Сам муки адськії терпів 
Не кляв ні Бога, ні людей 
У пеклі лютому горів 
І далі йшов до бою 

 
8-й учень. Бо сяяла мета — зоря 

Прекрасна і єдина 
Він серце ніс до вівтаря 
Коханій Україні 

 
1-й учень. Встань Тарасе, подивися 

На нашу Вкраїну 
Хоч кайдани ми порвали 
Та все ж на колінах 
 

2-й учень. Хоч Ярмо з себе здійняли 
Та долі немає 
Україну обкрадають 
Свої ж яничари 
 

3-й учень. Україну обкрадають 
Жінками торгують 
Затягнути Україну 
У «СОЮЗ» мудрують 
 

4-й учень. Поможи нам милий Боже 
Поможи народу 
Захистити свою волю 
Гідність і свободу 
 

5-й учень. Дай нам розуму і сили 
Збудувать державу 
А тобі батьку Тарасе 
Вічну пам’ять й славу 
 

6-й учень. Спи спокійно, наш Тарасе 
В своїй домовині 
Не дамо ми загинути 
Неньці Україні 
 

7-й учень. Спи спокійно, батьку ти наш 
Вічна пам’ять й слава 
Не дозволим в ярмо взяти 
Ми свою державу 
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8-й учень. Поклоніться низько українські люди 
Тій горі що гордо над Дніпром стоїть 
І Тараса батька віщі заповіти 
У життя з собою в серці понесіть 

 
Виходить учениця зі свічкою. 

Свічку поставлю, свічку поставлю 
І перед образом, й перед тобою 
І хоч у мріях народ свій заставлю 
Стати навколішки поряд зі мною 

 
(Звучить у записі «Заповіт») 

 
І-й ведучий.   Шановні вчителі, учні, наші гості! 

Сьогодні ми зібрались тут, щоб вклонитися великому українському 
поетові Т. Г. Шевченку, день народження і день смерті, якого 
стоять поряд, а між ними 47 років важкого життя, яке стало славою 
і гордістю українського народу. 
 

ІІ-й ведучий. 9 березня 1814 року, темної ночі, перед світом, у селі Моринцях 
на Звенигородщині, в хаті Григорія Шевченка, кріпака пана 
Енгельгарда, блиснув єдиний на все село вогник — народилась 
нова панові кріпацька душа, а Україні — їй великий співець — 
Тарас Шевченко. 

 
І-й ведучий.   Благословен той день і час 

Коли прослалась килимами 
Земля, яку сходив Тарас 
Малими босими ногами 
Земля, яку скропив Тарас 
Дрібними росами, сльозами. 

 
ІІ-й ведучий. І досі сниться під горою 

Між вербами, понад водою 
Біленька хаточка, сидить 
Неначе й досі сивий дід 
Коло хатиночки і бавить 
Хорошеє та кучеряве 
Своє маленькеє внуча. 

 
(Звучить пісня у виконанні тріо дівчат «Садок вишневий коло хати») 

 
І-й ведучий. Коли минув другий рочок життя Тарасика, пересилились 

Шевченки з усією сім’єю до села Кирилівка. А була це сім’я не 
маленька: батько Григорій, мати Катерина, три сестрички, два 
братики, дідусь Іван, всіх було дев’ятеро. Так гарно було в 



 103 

Кирилівці. Та не довго тривало Щастя. Як Тарасикові було  
9 років, померла його добра мати. А в хату прийшла злюща 
мачуха із своїми дітьми. Багато лиха перетерпів за той час Тарас. 
А вже зовсім став нещасний, коли на одинадцятому році життя, 
помер його батько. З цього часу й починається безталанна 
мандрівка малого хлопчика, який слухав людей, щоб добру 
навчили. Учителями були тоді здебільшого дяки. 

 
ІІ-й ведучий. Чи знав він учень, як в дяка 

Читати вчився і писати, 
Що доля є його така — 
Титан безсмертя має стати 
І виріс він і кобзу взяв 
І струн її торкнувсь рукою 
І пісня дивна полилась 
Сповита вічною тугою. 

 
(Звучить пісня у виконанні ансамблю дівчат «Думи мої, думи мої») 

 
Уривок з поеми Т. Г. Шевченка «Тополя» 
 
Автор:  Якби знали! І то лихо — попереду знати, 

Що нам в світі зустрінеться… 
Не знайте, дівчата! 
Не питайте свою долю!.. 
Само серце знає, кого любить. 
Нехай в’яне, поки закопають,  
Бо недовго, чорнобриві! Карі оченята, 
Біле личко червоніє — не довго, дівчата! 
До полудня, та й зав’яне, 
Брови полиняють. 
Кохайтеся ж, любітеся, 
Як серденько знає. 
Минув і рік, минув другий — 
Козака немає; 
Сохне вона, як квіточка; 
Мати не питає: 
«Чого в’янеш, моя доню,?» 
Стара не спитала, 
За сивого, багатого 
Тихенько єднала. 

 
(Дівчина сидить за столом вишиває) 

Мати:   Іди, доню, — не вік дівувати! 
Він багатий, одинокий, — 
Будеш панувати. 
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Дочка:   Не хочу я панувати, 
Не піду я, мамо! 
Рушниками, що придбала, 
Спустіть мене в яму. 
Нехай попи заспівають, 
А дружки заплачуть, 
Легше, мамо, в труні лежать, 
Ніж його побачить. 

 
Автор:  Не слухала стара мати, 

Робила, що знала — 
Дивилася чорнобрива, 
Сохла і мовчала 
Пішла в ночі до ворожки, 
Щоб поворожити, 
Чи довго їй одинокій 
На сім світі жити?.. 

 
Дочка:   Бабусенько, голубонько 

Серце моє, ненько, 
Скажи мені щиру правду, 
Де милий-серденько? 
Чи жив-здоров, чи він любить? 
Чи забув-покинув? 
Скажи мені, де мій милий? 
Край світу полину! 
Бабусенько, голубонько! 
Скажи, бо ти знаєш… 
Мене мати хоче дати 
За старого заміж! 
Любить його, моя сиза, 
Серце не навчити! 
Пішла б же я утопилась — 
Жаль душу згубити… 
Коли не жив чорнобривий, 
Зроби, моя пташко! 
Щоб додому не вернулась… 
Тяжко мені, тяжко! 
Там старий жде з старостами… 
Скажи ж мою долю. 
 

Ворожка: Добре, доню! Спочинь трошки. 
Чини ж мою волю 
Сама колись дівувала — 
Теє лихо знаю; 
Минулося — навчилася: 
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Людям помагаю. 
Твою долю, моя доню! 
Позаторік знала, 
Позаторік і зіллячко 
Для того придбала. 
Ось на тобі сього дива. 
Піди до криниці, поки півні не співали, 
Умийся водою, випий трошки того зілля — 
Все лихо загоїть. 
Вип’єш — біжи якомога; 
Щоб там не кричало, 
Не оглянься, поки станеш 
Аж там де прощалась. Одпочинеш; 
А як стане місяць серед неба, 
Випий ще раз; не приїде — 
Втретє випить треба. 
За перший раз, як за той рік, 
Будеш ти такою; 
А за другий — серед степу 
Тупне кінь ногою, — 
Коли живий козаченько, 
То зараз прибуде… 
А за третій, моя доню! 
Не питай, що буде… 
Та ще, чуєш, не хрестися — 
Бо все піде в воду… 
Тепер же йди, подивися 
На торішню вроду. 
 

Дівчина:   Спасибі, бабусю! 
Вийшла з хати — чи йти, чи ні?.. 
Ні! Вже не вернуся! 
 

Автор:  Прийшла… Вмилась, напилася, 
Мов не своя стала, вдруге, втретє, 
Та мов сонна… в степу заспівала: 

 
Дівчина:  Плавай, плавай, лебедонько! По синьому морю — 

Рости, рости, тополенько! 
Все в гору та вгору, 
Рости гнучка та висока, до самої хмари, 
Спитай Бога, чи діжду я чи не діжду пари? 
Рости, рости, подивися 
За синєє море: 
По тім боці — моя доля, по сім боці — горе. 
Там десь милий чорнобривий 
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Співає, гуляє, а я плачу, літа трачу, 
Його виглядаю. 
Скажи йому, моє серце! 
Що сміються люди, скажи йому, 
Що загину, коли не прибуде! 
Сама хоче мене мати в землю заховати… 
А хто ж її головоньку буде доглядати? 
Хто догляне, розпитає, 
На старість поможе? 
Мамо моя!.. Доле моя!.. Боже милий, Боже!.. 
Подивися, тополенько! Як нема — заплачеш, 
До схід сонця, ранісінько, 
Щоб ніхто не бачив… 
Рости ж, серце — тополенько, 
Все вгору та вгору; плавай ,плавай 
Лебедонько! по синьому морю. 
 

Автор:  Отак тая чорнобрива 
Плакала, співала… 
І на диво серед поля 
Тополею стала. 

 
(Звучить пісня «Тополя») 

 
І-й ведучий.  Маючи 24 роки Шевченка викупляють з кріпацтва, і він дістав 

змогу закінчити Академію Мистецтв в Росії. Одночасно він пише 
вірші рідною мовою, які були вміщені в збірку «Кобзар». До наших 
днів Кобзар виходив 110 разів. 
Навесні 1847 року Шевченка заарештували. Йому було тоді 33 
роки. Одночасно заслання було тоді десятилітньою військовою 
службою із забороною писати українською мовою. 
 
 

(Звучить пісня у виконанні ансамблю «Зоре моя вечірняя») 
 
І-й ведучий. В 1857 році після смерті Миколи Шевченко вертається з заслання 

маючи 43 роки. Зовсім постарівся і здав в здоров’ї. 
 
ІІ-й ведучий. Чи не покинуть нам, небого 

Моя сусідонько убога 
Вірші нікчемні віршувати 
Та заходиться риштувать 
Вози в далекую дорогу 
На той світ, друже мій до Бога 
Почимчикуєм спочивать 
Втомилися і підтоптались 
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І розуму таки набрались 
Тай буде з нас! Ходімо спать! 

 
І-й ведучий. Ранком 10 березня 1861 року після тяжких мук в яких він провів 

ніч Тарас Григорович зійшов вниз в свою робітню охнув і впав. Пів 
до шостої ранку Тараса Шевченка не стало. Поховали його в 
Петербурзі. 

 
ІІ-й ведучий. Поховали тихесенько 

Україна плаче, поховали дух великий 
І серце гаряче. Поховала наша мати 
Найкращого сина — 
«Вічну пам’ять» — заспівала 
Уся Україна. 

(Звучить пісня «На високій дуже кручі» у виконанні хору) 
 
Заключне слово класного керівника. 
 
Шевченко — це наша дума, наша мудрість, наша сила. Які б нещастя не 
звалювалися на долю нашого народу, він вистоїть, якщо з нами буде Заповіт 
Шевченка. Нехай же в кожній хаті на чільному місці лежить “ Кобзар”, щоб 
слово Тарасове світило старому і малому, щоб слово його не забуте і нині, 
вічно ходило по Україні. Нехай ця свята книга не минає рук жодного українця, 
адже писав Шевченко мертвим, живим і ненародженим поколінням в Україні і 
поза нею сущим. Щиро дякуємо всім, хто сьогодні разом з нами відсвяткував 
198 річницю з дня народження геніального українця — Тараса Григоровича 
Шевченка.  
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Оксана Франчук 

СНІД — ЛИХО ЛЮДСТВА 
(сценарій проведення виховної години) 

Мета: ознайомити учнів з поняттям СНІДу, його збудником; шляхами передачі 
і засобами профілактики. 
Очікувані результати: 

1. Учні зможуть пояснити відмінність між ВІЛ-інфекцією і СНІДом; 
2. Зможуть назвати два основних способи передачі ВІЛ; 
3. Перерахувати, як мінімум, чотири шляхи передачі ВІЛ. 

Основні ідеї: 
- ВІЛ — це вірус, що викликає СНІД; 
- При ураженні імунної системи людина частіше і довше хворіє, її хвороби 

протікають у важкій формі; 
- Два основних способи передачі ВІЛ — це контакти вірусу з кров’ю й зі 

слизовою оболонкою; 
- Майже всі носії ВІЛ у кінцевому результаті хворіють і поширюють від 

СНІДу; 
- З моменту зараження і до своєї загибелі носії ВІЛ може заразити іншу 

людину; 
-  За даними останніх досліджень, ВІЛ може передаватись через тривалі, 

«глибокі» поцілунки. 
Роз’яснення понять ВІЛ і СНІД 

ВІЛ і СНІД — це абревіатури, тобто терміни, утворені скороченням 
словосполучень, які читають за початковими звуками слів, що до нього 
входять. Ці слова пояснюють, що відбувається, коли людина заражена вірусом. 

ВІЛ — це вірус, що викликає СНІД. По-перше, ВІЛ — це 
внутрішньоклітинний паразит, який інфікує і зменшує клітини організму 
людини, тобто тварини не можуть заразитись або передати його людині. По-
друге, вірус спричинює дефіцит, неспроможність імунної системи виконувати 
захисну функцію організму. ВІЛ уражає саме ту частину людського організму, 
яка відповідає за боротьбу з хворобами. 

СНІД — це синдром, тобто об’єднання симптомів або захворювання 
внаслідок набутого, тобто одержаного ззовні, дефіциту імунної системи. 

При ураженні імунної системи людина частіше і довше хворіє, перебіг 
хвороби відбувається у важчій формі. Врешті-решт всі носії ВІЛ хворіють і 
помирають від СНІДу. 

ВІЛ знайдений лише в рідинах організму людини: крові, слині, секретах 
піхви, грудному молоці, сльозах і в слині. 

Два основних шляхи передачі ВІЛ — контакти вірусу з кров’ю та зі 
слизовою оболонкою. 

Коли вірус, що знаходиться в рідинах організм3у, потрапляє в кров 
іншої людини, відбувається зараження. Наприклад, це може статися при 
використанні однієї голки при ін’єкціях, як це буває серед тих, хто вживає 
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наркотики. Якщо заражена вірусом кров залишиться в шприці, інша людина, 
яка його використовує, так само може заразитися. 

Щоб відбулося зараження, рідинам організму, які містять вірус, 
достатньо потрапити на поверхню слизової оболонки іншої людини. Слизові 
оболонки містять багато клітин імунної системи , які вірус вражає в першу 
чергу. 

Наш організм можна порівняти із сильною державою під час війни. 
Коли в країні міцна армія, то завойовникам її важко скорити. Так само і 
здоровий організм може захищати себе від серйозних пошкоджень при 
хворобах. Проте, уявімо, що завойовнику все-таки  вдається вдертись у країну і 
створити хаос серед солдатів, втрачається контроль над країною. А в той же час 
число загарбників зростає і їм все більше вдається створювати розпад та 
вбивати захисників держави. У кінцевому результаті армія настільки ослаблена 
і виведена з ладу, що загарбники мають вільний доступ до опанування країною. 

Те ж саме відбувається з організмом людини при появі у ньому ВІЛ. 
Вірус дезорієнтує і послаблює імунну систему, яка була створена Богом, щоб 
захищати нас від хвороб. 

Як тільки ВІЛ проникає в організм людини, її вважають «носієм» 
інфекції. 

Симптоми СНІДу: 
Серед симптомів і захворювань, які пов’язані зі СНІДом, можна назвати 

туберкульоз, різноманітні шлунково-кишкові інфекції, що спричиняють діарею 
і втрату ваги, деякі види раку, захворювання шкіри, порушення нервової 
системи, що викликає втрату пам’яті і пошкодження роботи мозку. 

Не варто боятись, що СНІД почнеться у вас без причини, «сам собою». 
Як вже говорилось, ВІЛ найчастіше передається при статевих контактах або 
внутрішньовенному введенні наркотику. 

Вправа «Безпечно чи ризиковано?» 
Вихователь вішає у протилежних кінцях аудиторії два наперед 

заготовлені аркуші із написами: «Безпечно» і «Ризиковано». 
Вихователь (розказує умови виконання вправи):  
— Тепер ми виконаємо вправу, яка допоможе нам повторити вивчене. 

Будь ласка зберіться всі у центрі аудиторії. Я буду називати форму поведінки 
людини або якусь ситуацію, в яку потрапила людина. Одна із них носій ВІЛ. А 
інша — ні. Ви повинні вирішити чи безпечна дана ситуація, чи вона пов’язана 
із ризиком зараження? 

Якщо ситуація здається вам безпечною, станьте на той бік аудиторії, яку 
ми назвали «Безпечною». Якщо ж ситуація видасться вам пов’язаною із 
ризиком зараження ВІЛ, перейдіть туди де є надпис «Ризиковано». 

Існує ще одне правило: не можна задавати додаткових запитань під час 
вправи. Ви побачите, що в деяких ситуаціях правильною відповіддю будуть дві 
зони. Зробіть вибір та обґрунтуйте його. 

 
Вихователь зачитує ситуації:  

1. Користуватися зубною щіткою (ризиковано — на щітці може залишитися 
кров іншої людини); 
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2. Обійматися, триматися за руки (безпечно — не відбувається обмін 
рідинами); 

3. Статевий акт (ризиковано); 
4. Спати в одній кімнаті (безпечно – з точки зору зараження ВІЛ. Проте, 

якщо у хворий багато кашляє, у нього може бути туберкульоз і тоді — 
ризиковано); 

5. Грати разом у футбол (безпечно, але якщо заражений ВІЛ пораниться — 
ризиковано); 

6. Пити воду із загального фонтанчика(безпечно); 
7. Статевий акт із використанням презерватива (ризиковано); 
8. Користуватися туалетом після іншої людини (безпечно); 
9. Цілуватися у губи із відкритим ротом (ризиковано); 
10. Купатися в одному басейні чи водоймі (безпечно — вірус швидко 

розчиняється у великому об’ємі води). 

Кожному дуже важливо пам’ятати, як передається ВІЛ. Отож, давайте 
повторимо ще раз (вихователь читає запитання):  

- Де виявляють ВІЛ? (в рідинах організму); 
- Як ВІЛ передається від одного організму до іншого? (2 основних способи 

передачі ВІЛ — це контакти вірусу з кров’ю й зі слизовою оболонкою); 
Уникнути зараження ВІЛ не так уже й складно. Головне — не 

контактувати із зараженими рідинами організму. З цього приводу існує 
8 практичних порад: 

1. Уникайте статевих стосунків до шлюбу; 
2. Якщо ви вже почали статеве життя, все ще не пізно змінити свою 

поведінку; 
3. Зберігайте вірність у подружжі; 
4. Не вживайте наркотиків; 
5. Уникайте тривалих поцілунків (особливо при поганому догляді за 

порожниною рота); 
6. Уникайте нанесення татуювань та «пірсингу» нестерильними 

інструментами; 
7. Якщо переливання крові є необхідним, переконайтесь, що ця кров 

перевірена на ВІЛ; 
8. Переконайтесь, що для надання вам медичної допомоги 

використовуються стерильні медінструменти. 


