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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 

Національна доктрина розвитку професійної освіти в Україні визначає, що 

суспільство потребує високоосвічених, ініціативних, енергійних, ділових та 

винахідливих молодих людей, здібних творчо працювати в умовах формування 

ринкових відносин. Тому випускники ліцею повинні бути 

конкурентноспроможними, соціально захищеними і загартованими, морально 

стійкими, готовими до зустрічі з труднощами життя. Одночасно, випускники 

мають бути здатними до саморозвитку і безупинного самовдосконалення своєї 

особистості. 

Виходячи з вищенаведеного, трудовий колектив впродовж 2012/2013 н. р. 

цілеспрямовано працював та продовжує працювати над досягненням 

визначеної мети-забезпечення якісної освіти та створення престижного 

освітнього середовища, в якому всі учасники навчально-виховного процесу 

зможуть реалізувати себе як суб’єкти життя, своєї освітньої і професійної 

діяльності, розвитку кожної особистості. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  

№ 916 від 14.08.2012 р. та наказу № 355 від 24.10.2012 р. у Ставропігійському 

професійному ліцеї м. Львова проведено предметні олімпіади з фізики, біології, 

хімії, математики та англійської мови. Учні – переможці взяли участь у ІІ – му 

(обласному ) етапі олімпіад. 

Результати участі: 

Історія –  21 місце (з 35) — І курс 

   12 місце (з 27) — ІІ курс 

Математика – 18 місце (з 21) – І курс 

   4 місце (з 16) – ІІ курс 

Фізика –   9 місце (з 15) – І курс 

   10 місце (з 14) – ІІ курс 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

№ 1/9 – 782 від 29.10.2012, наказу головного управління освіти і науки 

Львівської облдерж-адміністрації № 833 від 18.10.12, наказу управління 
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професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних 

закладів і науки № 372 від 05.11.2012 р. 

20 листопада 2012 року в ліцеї проведено І етап ХІІІ Міжнародного 

конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Учні – переможці взяли 

участь у ІІ етапі конкурсу, який відбувся 24 листопада 2012 року на базі 

Львівського професійного ліцею. 

За результатами участі 27 учасників професійно-технічних навчальних 

закладів Львівської області переможні місця також посіли учні ліцею: 

ІІІ курс – Сагура Олена – І місце 

ІІ курс – Кіцила Мар’ян – 18 місце  

Учениця гр. № 7 Сагура Олена як переможець брала участь у ІІІ 

(обласному) етапі конкурсу, що проходив 01 грудня 2012 року у приміщенні 

ЗОШ № 62 м. Львова (наказ № 9а-887 від 26.11.2012 р. управління професійно-

технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки), де 

посіла І місце та виборола право брати участь у ІV етапі ХІІІ Міжнародного 

конкурсу знавців української мови імені П. Яцика. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

№ 1/9 – 732 від 10.10.2012 р., наказу головного управління освіти і науки 

Львівської облдержадміністрації № 841 від 22.10.2012 р. та наказу управління 

професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних 

закладів і науки № 371 від 05.11.2012 р. у ліцеї проведено І етап ІІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка. ІІ етап конкурсу відбувся на базі Ставропігійського 

професійного ліцею м. Львова. У конкурсі взяли участь 135 учнів із 53 

професійно-технічних навчальних закладів Львівщини. Учениця ІІІ курсу  

(гр. № 37) Когут Наталія посіла призове ІІІ місце. 

Протягом 2012 / 2013 н. р. у ліцеї відбулися наступні семінари для 

працівників ПТНЗ Львівської області: 

18 жовтня 2013 року – обласний семінар викладачів світової літератури 

«Братання словом». 
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13 лютого 2013 року – семінар-навчання інструкторів пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання – 2013. 

14 березня 2013 року – обласний семінар практичних психологів та 

соціальних педагогів професійно-технічних навчальних закладів Львівщини. 

20 травня 2013 року – інструктивно-методичний семінар-навчання осіб, 

залучених до проведення ЗНО – 2013. 

Згідно зі спільним наказом Департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та 

молоді Львівської облдержадміністрації та Львівського регіонального центру 

оцінювання якості освіти від 27.03.2013 р. № 130/24-о «Про затвердження 

мережі пунктів тестування зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року» у 

ліцеї створено пункт тестування, у якому задіяні 15 аудиторій визначені 

зразковими щодо дотримання вимог для проведення сесій ЗНО.  23 березня 

2013 року проведено пробне тестування з української мови і літератури та 

фізики, у якому взяли участь 215 випускників навчальних закладів Львівської 

області. 30 березня 2013 року відбулося пробне тестування з історії України,у 

якому взяли учать 194 випускники загальноосвітніх шкіл Львівської області.  

На базі Ставропігійського професійного ліцею м. Львова відбулися 

наступні сесії ЗНО: 

08.06.2013 р. – англійська мова (207 учасників) 

15.06.2013 р. – географія (201 учасник) 

22.06.2013 р. – фізика (225 учасників) 

25.06.2013 р. – біологія (225 учасників). 

Упродовж січня – березня 2013 року 58 учнів ліцею зареєструвалися для 

участі у процедурі ЗНО. 

У процедурі проведення ЗНО як у Ставропігійському професійному ліцеї, 

так і в інших навчальних закладах Львова, беруть участь наступні працівники:  

Березінська М. Б., відповідальна за пункт тестування; 

Лефменко М. В., помічник відповідального за пункт тестування; 

та інструктори (педагогічні працівники навчального закладу): Адам Г. С., 

Савич К. С., Тутка О. М., Березінський Н. І., Бурбулевич І. В., Левицький С. М., 
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Грицик Д. М., Добрій Н. П., Цяска Н. М., Колеснікова Т. А., Гриценко Л. М., 

Сорока Х. Я., Парахоняк В. М., Чичкевич С. Д., Ковальська О. К. 

Протягом 2012/2013  н. р. у ліцеї проведено предметні тижні: 

Тиждень фізичної культури і спорту – з 24.09.2012 р. по 28.09.2012 р. 

Тиждень історії й суспільних дисциплін – з 08.10.2012 р. по 12.10.2012 р. 

Тиждень фізики й астрономії – з 22.10.2012 р. по 26.10.2012 р. 

Тиждень хімії й біології – з 05.11.2012 р. по 09.11.2012 р. 

Тиждень української мови та літератури – з 25.02.2013 р. по 01.03.2013 р. 

Тиждень математики – з 18.03.2012 р. по 22.03.2012 р.  

Тиждень світової літератури та іноземної мови – з 15.04.2013 р. по 

19.04.2013 р. 

У рамках предметних тижнів організовані конкурси рефератів, стіннівок, 

конкурси (конкурс читців до річниці від дня народження Лесі Українки, мовний 

конкурс для І і ІІ курсів, математичний брейн-ринг, математичні конкурси), 

загальноліцейні виховні заходи (до дня вшанування Героїв Крут, до річниці від 

дня народження Тараса Шевченка) тощо. 

Упродовж 2012/2013 н. р. педагогічними працівниками проведено відкриті 

уроки та навчально-виховні заходи: 

03.09.2013 р. – Швед О. І., Цяска Н. М. – перший урок «70 років УПА»; 

18.10.2012 р. – Гриценко Л. М. – доповідь на обласному семінарі 

викладачів світової літератури «Зарубіжні письменники та Львів»; 

17.10.2012 р. – Лефменко М. В., Парахоняк В. М. – патріотично-виховний 

захід до річниці УПА; 

13.12.2012 р.– Савич К. С., Тутка О.М. – пізнавально-літературний вечір 

«Григорій Сковорода. Афоризми»; 

19.12. 2012 р. – Савич К. С., відкритий урок на тему «Міфосвіт Богдана-

Ігоря Антонича»; 

18.01.2013 р. – Цяска Н. М. – патріотично-виховний захід, присвячений 

вшануванню пам’яті Героїв Крут; 

13.02.2013 р. – Ковальська О. К., відкритий урок на тему «Питна вода»; 

05.03.2013 р. – Цяска Н. М., відкритий урок на тему «ЗУНР»; 
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14.03.2013 р. – Савич К. С., відкритий урок на тему «Явище 

шістдесятництва в українській літературі»; 

22.03.2013 р. – Швед О. І., відкритий урок на тему «Глобальні проблеми 

людства»; 

26.03.2013 р. – Березінська М. Б., відкритий урок на тему «Вступ до 

електротехніки». 

Протягом звітного періоду систематично проводилися засідання 

педагогічної ради, під час яких приймалися всі основні рішення щодо ведення 

навчально-виховного процесу згідно із планом роботи ліцею. 

Створено і щорічно працюють 7 методичних комісій: 

– викладачів спецдисциплін і майстрів в/н будівельного профілю; 

– викладачів спецдисциплін і майстрів  в/н слюсарів з ремонту автомобілів; 

– викладачів спецдисциплін і майстрів  в/н наборних процесів; 

– викладачів спецдисциплін і майстрів  в/н друкарських та обробних 

процесів; 

– викладачів природно-математичного циклу; 

– викладачів гуманітарного циклу; 

– комісія класних керівників. 

У 2012/2013 н. р. педагогічні працівники підвищили кваліфікацію та 

пройшли стажування: 

Ковальська О. К. – викладач хімії та екології; 

Лефменко М. В. – викладач математика; 

Савич К. С. – викладач української мови і літератури, методист; 

Швед О. І. – викладач правознавства; 

Колеснікова Т. А. – викладач екології; 

Грицик Д. М. – викладач спеціальних дисциплін; 

Котигорох М. О. – викладач спеціальних дисциплін; 

Парахоняк В. М. – викладач спеціальних дисциплін; 

Парада О. П. – викладач спеціальних дисциплін; 

Гриценко Л. М – викладач  захисту Вітчизни; 

Глинська Б. М. – майстер виробничого навчання; 
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Донченко О.В. – майстер виробничого навчання; 

Коваль Г. П. – майстер виробничого навчання; 

Ковальчук І. М. – майстер виробничого навчання; 

Пилипців Г. Ю. – майстер виробничого навчання; 

Чугуєвець О. М. – майстер виробничого навчання; 

Чичкевич С. Д. – майстер виробничого навчання; 

Франчук О. С. – вихователь; 

Зарума Р. С. – керівник гуртка; 

Тутка О. М. – бібліотекар; 

Сорока Х. Я. – викладач інформатики;  

Лютий А. В. – викладач фізичної культури; 

Роман І. М. – практичний психолог. 

Стажування на поліграфічному ПП «ПоіНТ» здійснили майстри вироб-

ничого навчання: Папа О. П., Василишин Д. В., Чичкевич С. Д., Донченко О. В. 

У 2013 році підлягали черговій атестації 15 педагогічних працівників і 

3 працівники бухгалтерії. За результатами засідання атестаційних комісій І і ІІІ 

рівнів : 

1) Березінській М. Б. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» і присвоєно педзвання «старший викладач»; 

2) Грицик Д. М.  підтверджено підтверджено кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» і педзвання «викладач-методист»; 

3) Дідуху Р. А. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії»; 

4) Коваль Г. П. присвоєно 12 тарифний розряд і педзвання «майстер 

виробничого навчання І категорії»; 

5) Ковальська О. К. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії»; 

6) Лефменко М. В. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» і присвоєно педзвання «старший викладач»; 

7) Папі О. П. підтверджено 12 тарифний розряд і присвоєно педзвання 

«майстер виробничого навчання І категорії»; 
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8) Параді О. П. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої 

категорії»; 

9) Парахонякові В. М. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» і педзвання «старший викладач»; 

10) Пилипців Г. Ю. присвоєно 12 тарифний розряд і педзвання «майстер 

виробничого навчання ІІ категорії»; 

11) Савич К. С. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої 

категорії»; 

12) Цясці Н. М. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» і присвоєно педзвання «старший викладач»; 

13) Чугуєвець О. М. встановлено 12 тарифний розряд; 

14) Чичкевич С. Д. встановлено 11 тарифний розряд; 

15) Швед О. І. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії»; 

16) Гриник О. М. встановлено кваліфікаційну категорію «бухгалтер 1-ої 

категорії»; 

17) Рудніцькій І. В. встановлено кваліфікаційну категорію «бухгалтер 1-ої 

категорії»; 

18) Швайдак О. В. встановлено кваліфікаційну категорію «провідний 

бухгалтер». 
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Борис Роман   
 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА  
ЗА ТЕМОЮ: «МЕХАНІКА. ДИНАМІКА» 

 
Тема: МЕХАНІКА. Динаміка.  
Мета уроку. Визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу. 
Виховна мета. Навчити учнів використовувати набуті знання покладаючись 
лише на себе. 
Тип уроку. Перевірка знань. 

 

Другим розділом механіки є динаміка. Динаміка вивчає причини, які спону-

кають тіло рухатися, це сила. Сила характеризує взаємодію тіл. Основні закони 

взаємодії тіл сформулював Ньютон. Різновидність сил, рівнодійна сил, положення 

тіла після дії на нього сил вивчає динаміка. Учні після вивчення цього розділу 

фізики учні повинні знати назви величин, їх позначення і одиниці вимірювання, 

вміти знаходити рівнодійну сил, проводити обчислення шуканих величин. 

Для перевірки рівня засвоєння учнями знань підготована дана контрольна 

робота яка складається з 30-ми варіантів, що задовольняє вимогу 

індивідуального навчання учнів, виховання їх особистої відповідальності за 

виконання завдань, використання власної кількості набутих знань і умінь. Всі 

завдання складені згідно рекомендованої програми і максимально охоплює всі 

теми, які вивчалися на уроках фізики. 

ВАРІАНТ 1 
Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 

 
№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою m і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу визначення ККД виконаної роботи. 2 
3 Що таке манометр? Для чого він? 2 
 Достатній рівень  

4 Що таке сила тертя? Коли вона виникає? Вона корисна 
чи шкідлива? 3 

 Високий рівень  

5 Імпульс тіла 8кг.м/с, а кінетична енергія 16 Дж. Знайти 
масу і швидкість тіла. 4 
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ВАРІАНТ 2 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється сила? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу сили Архімеда. 2 
3 Що таке центр маси тіла? Де використовується? 2 
 Достатній рівень  

4 Що таке кінетична енергія тіла? Чому вона дорівнює? 
Чи завжди вона присутня? 3 

 Високий рівень  

5 

Ріка в певному місці має ширину 20м і глибину 2м. 
Швидкість течії в цьому місці 4 м/с. Яку швидкість 
буде мати течія в дельті ріки, де її ширина 100м і 
глибина 1м? 

4 

 
ВАРІАНТ 3 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою F і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 

 Середній рівень  

2 Написати формулу механічної роботи при зміні 
швидкості тіла. 2 

3 Що таке барометр? Для чого він? 2 
 Достатній рівень  

4 Що таке потенціальна енергія тіла? Чому вона 
дорівнює? Чи завжди вона присутня? 3 

 Високий рівень  

5 Автобус, рухаючись із швидкістю 20 м/с, гальмує до 
повної зупинки 10 с. Знайти роботу. 4 

 
ВАРІАНТ 4 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється маса тіла? 1 
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 Середній рівень  

2 Написати формулу закону збереження імпульсу тіла 
при пружному ударі. 2 

3 Яка швидкість називається другою космічною 
швидкістю? 2 

 Достатній рівень  

4 Що таке сила тяжіння? Вона корисна чи шкідлива? Чи 
завжди вона присутня? Чи можливо її зменшити? Як? 3 

 Високий рівень  

5 Знайти ККД при переміщення тіла масою 10кг на 
віддаль 100м, якщо сила тертя 20 Н? 4 

 
ВАРІАНТ 5 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється коефіцієнт тертя? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу повної енергії тіла. 2 

3 Які фізичні принципи і механізми закладені в 
механічний домкрат? 2 

 Достатній рівень  

4 Що таке похила площина? Де вона використовується? 
Яку вигоду ми отримуємо від її використання? 3 

 Високий рівень  

5 

Два тіла рухалися назустріч одне одному і після удару 
зупинилися. Знайти швидкість другого тіла до удару, 
якщо маса другого тіла 600г, а першого – 400г, 
швидкість – 3 м/с. 

4 

 
ВАРІАНТ 6 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою М і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 

 Середній рівень  

2 Написати формулу закону збереження імпульсу тіла 
при непружному ударі. 2 

3 Написати умову рівноваги тіла, яке має центр 
обертання. 2 

 Достатній рівень  

4 Сполучені посудини. Рівень рідини в сполучених 
посудинах. 3 
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 Високий рівень  

5 

В гідравлічному пресі малий поршень за один хід 
опускається на 10см, а великий поршень піднімається 
на 2см. З якою силою прес буде тиснути на заготовку 
під великим поршнем, якщо до малого поршня  
прикласти силу 100Н? 

4 

ВАРІАНТ 7 
Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 

 
№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою μ і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу потужності. 2 

3 Намалювати всі сили, які діють на тіло, що стоїть на 
похилій площині. 2 

 Достатній рівень  

4 Що таке гідравлічний прес? Як він працює? Для чого 
використовується? 3 

 Високий рівень  

5 

В циліндр на половину його висоти налита вода. Як 
зміниться тиск на дно посудини, якщо іншу половину 
циліндра заповнити гасом? (ρгасу = 800 кг/м3, ρводи = 
1000 кг/м3). 

4 

 
ВАРІАНТ 8 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється момент сили? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу другого закону Ньютона. 2 
3 Який удар називається абсолютно пружним ударом? 2 
 Достатній рівень  

4 Що таке нерухомий блок? Де він використовується? 
Яку вигоду ми отримуємо від його використання? 3 

 Високий рівень  

5 
Автомобіль рухається із швидкістю 36км/год і 
прискоренням 2,5 м/с2. Яку роботу виконає двигун 
автомобіля за 4 секунди? 

4 
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ВАРІАНТ 9 
Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 

 
№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється робота? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу реактивного руху. 2 
3 Написати 3- й закон Ньютона. 2 
 Достатній рівень  

4 Що таке сила пружності? Коли вона виникає? Вона 
корисна чи шкідлива? 3 

 Високий рівень  

5 

Для підйому автомобіля використовували домкрат, в 
якого площа малого поршня у 20 разів менша за 
площу великого поршня. За один хід малий поршень 
опускається на 20см. Скільки потрібно зробити ходів 
малим поршнем, щоб підняти автомобіль на висоту 
0,1м? 

4 

 
ВАРІАНТ 10 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою η і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 

 Середній рівень  

2 Написати формулу механічної роботи при пересуванні 
тіла. 2 

3 Яка рівновага називається байдужою? Навести 
приклад. 2 

 Достатній рівень  

4 Що таке коефіцієнт корисної дії? Що він показує? Для 
чого нам потрібно його знати? 3 

 Високий рівень  

5 

Гумовий м’яч, наповнений повітрям, лежить 
прив’язаний на дні водойми глибиною 6м. Яка 
підіймальна сила діє на м’яч, якщо вага його оболонки 
3 Н, а об`єм 3 дм3? (ρводи = 1000 кг/м3). 

4 
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ВАРІАНТ 11 
Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 

 
№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою А і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу закону сполучених посудин. 2 

3 Які фізичні принципи і механізми закладені в 
механічний домкрат? 2 

 Достатній рівень  

4 Що таке повна енергія тіла? Чому вона дорівнює? Як 
змінюється повна енергія тіла? 3 

 Високий рівень  

5 Яку роботу виконає хлопчик, який тягне санки масою 
4 кг на відстань 30 м? 4 

 
ВАРІАНТ 12 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється імпульс тіла? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу кінетичної енергії тіла. 2 

3 Що таке імпульс сили? Чому при ударі ми оперуємо 
імпульсом сили, а не вагою тіла? 2 

 Достатній рівень  

4 Рівновага тіла, види рівноваги тіла. Як переконатися в 
якій рівновазі перебуває тіло? 3 

 Високий рівень  

5 

На дні басейну, глибиною 2м, лежить тіло масою 
800кг, висотою 20см і площею основи - 100см2. Знайти 
загальний тиск на дно басейну в тій частині, що 
знаходиться під тілом. ρводи = 1000 кг/м3). 

4 
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ВАРІАНТ 13 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється площа поверхні тіла? 1 

 Середній рівень  

2 Написати формулу прикладеної сили при 
використанні рухомого блоку. 2 

3 Що таке ньютометр? Для чого він? 2 
 Достатній рівень  

4 Що таке важіль? Де він використовується? Яку вигоду 
ми отримуємо від його використання? 3 

 Високий рівень  

5 
Тверде тіло довжиною 5м, шириною 2м і висотою 3м 
тисне на поверхню із силою 21 КН. Знайти густину 
тіла. 

4 

 
ВАРІАНТ 14 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою ρ і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу тиску рідини на дно посудини. 2 
3 Що таке відʹємна сила?  2 
 Достатній рівень  

4 Що таке стан невагомості? Коли виникає цей стан? Чи 
можливий стан невагомості на Землі? 3 

 Високий рівень  

5 
Знайти кінетичну і потенціальну енергії стріли масою 
50г, випущену з лука вертикально вгору з швидкістю 
30 м/с, через 2с після початку руху.  

4 

 
ВАРІАНТ 15 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою S і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 
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 Середній рівень  
2 Написати формулу тиску твердого тіла на поверхню. 2 
3 Написати словами закон Паскаля. 2 
 Достатній рівень  

4 Що таке рівнодійна сила? Для чого ми її знаходимо? 
Що вона показує? 3 

 Високий рівень  

5 Знайти швидкість віддачі рушниці з якої вилетіла куля 
масою 10г і швидкістю 900 м/с. Вага рушниці 30 Н. 4 

 
 
 

ВАРІАНТ 16 
Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 

 
№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється густина речовини? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу закону всесвітнього тяжіння. 2 
3 Що таке динамометр? Для чого він? 2 
 Достатній рівень  

4 Що таке потужність двигуна? Що показує? Що можна 
обчислити, знаючи величину потужності? 3 

 Високий рівень  

5 
Знайти кінетичну і потенціальну енергії літака масою 
2 т, який летить горизонтально зі швидкістю 
360км/год. 

4 

 
 

ВАРІАНТ 17 
Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 

 
№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється вага тіла? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу потенціальної енергії тіла. 2 

3 Які фізичні принципи і механізми закладені в 
підйомний кран? 2 

 Достатній рівень  

4 Коли тіло буде плавати, а коли потоне? Умова 
плавання тіла. 3 
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 Високий рівень  

5 

Два вагони, один вагою 40000 Н і швидкістю 6 м/с, 
другий один вагою 60000 Н і швидкістю 8 м/с, 
зіткнулися з нерухомим вагоном масою 20000 Н. 
Знайти швидкість вагонів після удару. 

4 

 
ВАРІАНТ 18 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою N і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу моменту сили. 2 

3 Яка швидкість називається першою космічною 
швидкістю? 2 

 Достатній рівень  

4 Що таке рухомий блок? Де він використовується? Яку 
вигоду ми отримуємо від його використання? 3 

 Високий рівень  

5 
Під дією сили 20 Н тіло рухається з прискоренням 0,4 
м/с2. З яким прискоренням рухатиметься це тіло під 
дією сили 50 Н? 

4 

 
ВАРІАНТ 19 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою Р і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу сили тертя. 2 
3 Які фізичні принципи і механізми закладені в ліфт? 2 
 Достатній рівень  

4 Що таке інерція тіла? Коли вона виникає? Вона 
корисна чи шкідлива? 3 

 Високий рівень  

5 

Дерев’яний пліт розміром 2м, 3м, 20см, оббили 
листами заліза загальною вагою 400 Н. Чи залишиться 
пліт на плаву чи потоне? (ρдер = 700 кг/м3, ρзал = 7800 
кг/м3, ρводи = 1000 кг/м3).  

4 
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ВАРІАНТ 20 
Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 

 
№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється потужність? 1 

 Середній рівень  

2 Написати формулу механічної роботи при підніманні 
тіла. 2 

3 
Як встановиться рівень рідини в сполучених 
посудинах, якщо кожна з посудин заповнена іншою 
рідиною? 

2 

 Достатній рівень  

4 Що таке клин? Де він використовується? Яку вигоду 
ми отримуємо від його використання? У скільки разів? 3 

 Високий рівень  

5 
Знайти повний тиск на дно ріки, глибина якої 6м. Чи 
зміниться цей тиск, якщо над місцем вимірювання 
тиску буде пліт? 

4 

 
ВАРІАНТ 21 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється імпульс тіла? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу гідравлічного пресу. 2 
3 Який рух називається реактивним? 2 
 Достатній рівень  

4 Що таке сила опору? Коли вона виникає? Вона 
корисна чи шкідлива? 3 

 Високий рівень  

5 
Камінь кинули вертикально вгору з швидкістю 20 м/с. 
На якій висоті кінетична енергія буде рівна 
потенціальній? 

4 

 
ВАРІАНТ 22 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою p і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 
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 Середній рівень  
2 Написати формулу імпульсу тіла. 2 

3 Що таке вільне падіння тіла? Які сили діють на тіло 
при вільному падінні? 2 

 Достатній рівень  

4 Що таке механічна робота? Які є види механічної 
роботи?  3 

 Високий рівень  

5 
У дві сполучені між собою трубки (D1 = 2см, D2 = 
40мм) налили 0,005 м3 води. Знайти висоту рівня води 
в першій трубці. 

4 

 
 

ВАРІАНТ 23 
Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 

 
№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою g і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу густини тіла. 2 
3 Які сили діють на тіло при плаванні підводного човна? 2 
 Достатній рівень  

4 Що таке сила Архімеда? Коли вона виникає? Вона 
корисна чи шкідлива? 3 

 Високий рівень  

5 Автомобіль збільшив швидкість з 20м/с до 40 м/с за 
час 4 с. Знайти потужність автомобіля. 4 

 
 

ВАРІАНТ 24 
Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 

 
№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється тиск? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу умови рівноваги важеля. 2 

3 Яка швидкість називається третьою космічною 
швидкістю? 2 

 Достатній рівень  

4 Рух рідини по трубах різного діаметру. Закон 
нерозривності рідини. 3 
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 Високий рівень  

5 
Вагон масою 60 т рухаючись із швидкістю 0,2 м/с до 
нерухомого вагона і зчепившись з ним, рухається із 
швидкістю 0,1 м/с. Знайти масу другого вагона. 

4 

 
ВАРІАНТ 25 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється об‘єм тіла? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу динамічного тиску рідини. 2 
3 Написати 1- й закон Ньютона. 2 
 Достатній рівень  

4 Що таке вага тіла? Чи завжди вона однакова? Від чого 
залежить вага тіла? 3 

 Високий рівень  

5 
Русло ріки звузилося з 20м до 5м, а глибина змінилася 
з 2м до 4м. Знайти нову швидкість води, якщо вона 
була 2 м/с. 

4 

 
ВАРІАНТ 26 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою E і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу ваги тіла. 2 

3 Які фізичні принципи і механізми закладені в 
парусник? 2 

 Достатній рівень  

4 Що таке гвинт? Де він використовується? Яку вигоду 
ми отримуємо від його використання? 3 

 Високий рівень  

5 
Пліт розміром 2м, 3м, 20см, повністю занурений у 
воду. Знайти вагу плоту, якщо густина води дорівнює 
1000 кг/м3). 

4 
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ВАРІАНТ 27 
Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 

 
№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється тиск рідини? 1 

 Середній рівень  
2 Як визначити центр маси однорідного твердого тіла? 2 
3 Тертя рідини, як воно проявляється? 2 
 Достатній рівень  

4 Стійка рівновага тіла. Як можна збільшити стійкість 
рівноваги тіла? 3 

 Високий рівень  

5 Швидкість тіла зросла з 10 м/с до 72км/год, Знайти 
виконану роботу. 4 

 
ВАРІАНТ 28 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою S і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу обчислення об’єму тіла. 2 

3 Які фізичні принципи і механізми закладені в 
парашут? 2 

 Достатній рівень  

4 Що таке імпульс тіла? В якій ситуації має значення 
імпульс тіла? 3 

 Високий рівень  

5 Тіло масою 4кг кинули вертикально вгору з швидкістю 
4 м/с. Знайти виконану роботу. 4 

 
ВАРІАНТ 29 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Якою буквою позначається і в яких одиницях 
вимірюється швидкість потоку рідини? 1 

 Середній рівень  

2 Написати формулу прикладеної сили при 
використанні нерухомого блоку. 2 

3 Які фізичні принципи і механізми закладені в прес? 2 
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 Достатній рівень  
4 Яку енергію має водопад? Як її обчислити? 3 
 Високий рівень  

5 

Паром, площею 20 м2 і висотою 40 см, перетинає 
річку. Який найбільший вантаж може прийняти паром, 
якщо над поверхнею річки повинно залишатися не 
менше 5 см? 

4 

 
ВАРІАНТ 30 

Контрольна робота з фізики: Механіка, динаміка 
 

№ Завдання Бал 
 Початковий рівень  

1 Яка величина позначається буквою V і в яких 
одиницях вона вимірюється? 1 

 Середній рівень  
2 Написати формулу тиску рідини на глибині h. 2 
3 Написати 2- й закон Ньютона. 2 
 Достатній рівень  

4 В чому різниця між механікою рідин і механікою 
твердих тіл? 3 

 Високий рівень  

5 Обчислити масу Місяця, якщо радіус Місяця 1738 км, 
прискорення місячного тяжіння рівне 1,62 м/с2. 4 
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Василишин Дарія 
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОМУ САМОРОЗВИТКУ  
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  

(МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ)  
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

Процес розвитку інноваційної діяльності починається з мотиваційно-

особистісного рівня. Один з інноваційних напрямів підготовки педагога, а, 

отже, і підвищення якості освіти — становлення педагогічного досвіду. 

Сьогодні, коли значна частина педагогічних працівників усвідомлює, що 

традиційна система навчання не дозволяє повною мірою вирішити проблеми 

освіти, з’являється необхідність застосування в системі підвищення 

кваліфікації нових технологій підготовки редагога, які дають можливість якісно 

змінити професійну діяльність педагога. Першочергове завдання, що стоїть 

перед викладачами — використовуючи сучасні методи інноваційних технологій 

підготувати підлітка до життя у реальному світі. 

Активізація пізнавальної діяльності, розвиток самостійності і творчості 

тих, що навчаються, була і залишається одним з актуальних завдань педагогіки. 

Її реалізація у сучасній профтехосвіті сприятиме підготовці 

конкурентоспроможних висококвалі-фікованих фахівців, здатних до активної 

творчої діяльності й постійного самовдосконалення. Для цього необхідно 

підвищити якість освіти, зокрема, вводячи нові методи і засоби активного 

оволодіння спеціальністю, здійснювати навчання на основі творчої співпраці 

викладача та учня та поваги до його особи. Такі методи навчання мають 

спиратись не на монолог, а на діалог, на розвиток в учня здатності до 

самостійних суджень, вміння вести наукову суперечку. 

Залежно від рівня пізнавальної активності у навчальному процесі 

розрізняють «пасивне» й «активне» навчання. Під час «пасивного» навчання 

той, хто навчається, виступає в ролі об’єкта навчальної діяльності: він повинен 

засвоїти і відтворити матеріал, який передається йому викладачем. Учні, у 

такому випадку, зазвичай, не співпрацюють один з одним і не виконують 

проблемних та пошукових завдань. Під час «активного» (інтерактивного) 



 25 

навчання учні стають суб’єктами навчальної діяльності, вступають у діалог з 

викладачем, активно беруть участь у пізнавальному процесі, виконуючи творчі, 

пошукові та проблемні завдання. Вони здійснюють взаємодію один з одним під 

час виконання завдань у парі, групі. 

Актуальною стає і проблема самодіагностики особистісних потенційних 

можливостей молодого педагога, що є основою прискореного включення його в 

інноваційну діяльність. 

Успішне вирішення завдань з навчання, виховання і розвитку майбутніх 

кваліфікованих робітників професійно-технічних навчальних закладів у значній 

мірі залежить і від складу педагогічних працівників. 

Серед багатьох педагогічних професій є одна особлива — майстер 

виробничого навчання. Її назва на перший погляд є простою і звичайною. Але 

коли подивитись глибше в її сутність, осмислити значення кожного слова, тоді 

й виявиться, що мова йде про одну з найскладніших, найпотрібніших і 

найвідповідальніших професій. Адже майстер виробничого навчання у 

професійному закладі — це передусім педагог, основний організатор навчання 

учнів, різних виховних заходів, їхній наставник, вихователь  [8]. 

Успіхи роботи майстра виробничого навчання багато в чому залежать від 

рівня його педагогічної підготовки і професійної майстерності. Окрім високого 

професіоналізму і компетентності, глибоких педагогічних і виробничих знань, 

володіння найскладнішими вміннями і навичками на рівні останніх досягнень 

науково-технічного прогресу, майстру виробничого навчання мають бути 

притаманні любов до вихованців, милосердя, доброта і чуйність, повага і довіра 

та інші загальнолюдські якості [12]. 

У педагога, а особливо у молодого, мають бути притаманними: 

ввічливість; коректність (вміння тримати себе в рамках пристойності, навіть у 

конфліктній ситуації); тактовність; врівноваженість, витримка та терпеливість; 

обов’язковість (відповідність слова і діла, пунктуальність і відповідальність при 

виконанні взятих зобов’язань); вміння спілкуватись, знайти контакт, викликати 

у співрозмовника довіру та відвертість; шляхетність (спроможність чинити 
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безкорисні вчинки, не допускати приниження когось заради матеріальної або 

іншої вигоди) [6]. 

Висока вимога до себе й учнів має стати основою взаємовідносин майстра 

з колективом. Авторитет майстра є запорукою його успішної діяльності, надає 

право на керівництво, визнання учнів. Про високий авторитет майстра свідчить 

прагнення учнів наслідувати його в усьому. Особливо важливо завоювати 

авторитет молодим педагогам серед працівників та учнів навчального закладу.  

У процесі взаємовідносин учнів важливо, щоб у групі був лідер. Лідер 

«позитивний». Майстер має вміло підтримувати такого лідера, який би мав 

об’єднати учнів групи навколо себе. Це дасть позитивний результат у навчанні і 

вихованні учнів. Також майстер за короткий час має знайти індивідуальний 

підхід до кожного учня, заслужити довіру і не втрачати впливу на учнів, так як 

у підлітковий період часто відбувається відчуження від дорослих і, зазвичай, 

потрібна допомога людини, якій підліток довіряє. 

Здатність молодого педагога здійснювати гуманістичне виховання та 

сприяти становленню особистості дитини буде продуктивніше розвиватися, 

якщо він сам прагнутиме інтенсивно розвивати у собі особистісну і професійну 

зрілість, яка найбільш продуктивно може бути розкрита при його включенні в 

інноваційну діяльність. Таке включення значуще впливатиме на його 

особистісно-професійне становлення, якщо реалізується забезпечення 

інформованості молодого педагога про суть і механізми інновацій, про 

особистісно-професійний саморозвиток і опанування особистісно-значущих 

способів цього саморозвитку. 
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 Винарчик Ольга,  
Коваль Галина, 

 Пилипців Галина,  
Чугуєвець Оксана,. 

Семінар на тему: 
«У  ЗЕМЛІ  СУПУТНИК — МІСЯЦЬ, 

У  ЛЮДИНИ — КНИГА» 
 

Шановні  колеги! 

Наш семінар має назву — «У Землі супутник місяць, у людини книга». 

Ми продовжуємо роботу в Ставропігійському професійному ліцеї, в бро-

шурувально-палітурній майстерні. Найбільше диво в світі — це книга.  

 

Книги — морська глибина, 

Хто в них пірне аж до дна, 

Той, хоч труда мав досить, 

Дивнії перли виносить. 

( І. Франко) 

Найперше в історії людства книжка — це кам’яна книга наскельних 

зображень.  

А далі були книжки на бересті, глині, пергаменті та папері.  

Найдавнішою рукописною книгою, яка збереглася до наших днів, 

є Остромирове Євангелія. Написане воно було в 1050–1057 роках дяком  

Григорієм. Саме на цій книзі президенти України присягають українському 

народу при інавгурації.  

Виникнення книгодрукування у східнослов’янських народів пов’язане 

з іменем трьох видатних першодрукарів — Швайпольда Фіоля, Франциска 

Скорини та Івана Федорова. 

Отже книга до нас прийшла з Європи і моя розповідь буде про 

Європейські музеї книги.  

Найдавнішим музеєм книги у світі є музей книги в Бельгії в м. Антверпен 

розташованим в будівлі типографії прославленого друкаря 16 ст. Крістофа 

Плантена.  
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Експозиція розповідає про розвиток книгодрукування в перші три 

століття його існування. Відомий фламандський живописець Пітер Рубенс для 

Плантена виконав 50 гравюр титульних аркушів ілюстрацій, що зберігається в 

експозиції. 

1884 р. в Німеччині в м. Лейпціг є відкрито музей книги і шрифту. Музей 

працює і сьогодні. Експозиція розміщена в чотирьох залах. В фондах музею — 

понад 480 тисяч одиниць. У музеї постійно є виставка «Книга з давніх часів і до 

наших днів». 

У 1900 р. все прогресивне людство відзначало 500 ліття з дня народження 

винахідника книгодрукування Йоганна Гутенберга. На відзнаку цих подій в м. 

Майнц (Німеччина) і в м. Берн (Швейцарія) були відкриті музеї. 

Під час першої і другої світових війн музей в м. Майнці був зруйнований. 

Його було відновлено і відкрито, як музей Світового книгодрукування в 1962 р. 

Експозиція розповідає про історію шрифту, паперу, книги, поліграфічної 

техніки з давнини і до наших днів. Відновлена майстерня Гутенберга, в 

спеціальному залі виставлено шедевр книгодрукаря — 42-рядкова Біблія. 

Щорічно випускається «Альманах Гутенберга», в якому розглядають проблеми 

історії книги та її технології. 

В 1920 році в Москві при Російській центральній Книжковій Палаті за 

ініціативи історика Міхаїла Щелкунова відкрито музей книги. В музеї пред-

ставлена експозиція історії російської книги — «Книжные сокровища». 

В Україні 1975 р., в м. Київ відкрито музей книги і книгодрукування, який 

розташовується в Києво-Печерській типографії. У 5-ти залах музею виставлено 

3 тис. експонатів, що розповідають про історію української книги від 

«Остомирового Євангелія» і до наших днів. 

Темою семінару є виготовлення книги на базі брушурувально-палітурної 

майстерні СПЛ м. Львова.  

Мета: поглибити та розширити знання учнів про технологію виготов-

лення книги; дотримання правильного виконання технологічних операцій та 

правильному розкроюванні матеріалів, безпечних умов праці. Безперечно, 

дотримання всіх вимог, сприяє якості готової книги. 
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Практичну роботу виконують учні групи № 17 

і майстер виробничого навчання — Пилипців Г. Ю. 

Учні групи № 17 Соловйов О., Микетин Л. і Тимків У. покажуть, як 

виконуються технологічні операції: зіштовхування та розрізування аркушів. 

Перш ніж приступити до роботи в палітурній майстерні, треба пройти 

інструктаж з правил техніки безпеки, що розміщені в додатках.  

— На якість і точність різання впливають такі фактори, серед, яких 

якість зіштовхування. 

— Зіштовхування — це процес вирівнювання країв аркушів за двома 

суміжними, так званими «Вірними сторонами». Операція виконується з метою 

забезпечення однакового розташування аркушів у стопі перед розрізуванням і 

підрізанням. 

— Зіштовхування, як правило, виконується вручну на передньому столі 

одноножової різальної машини. При цьому виконується дві операції: створення 

повітряних прошарків між аркушами, за допомогою їх розпуску, і 

зіштовхування суміжних країв аркушів до рівної поверхні. 

На якість зіштовхування впливають формат аркушів, гладкість та 

вологість паперу. 

Переходимо на різальну дільницю палітурної майстерні.  

Перед початком роботи на одноножовій різальній машині треба 

повторити правила техніки безпеки. З якими нас ознайомить учениця групи № 

17 Тимків У. 

Правила техніки безпеки щодо роботи на одноножовій різальній 

машині: 

— перед початком роботи на одноножовій різальній машині одягти 

спецодяг. 

— перед пуском машини на робочий хід перевірити: 

— відсутність зайвих предметів на машині; 

— надійність кріплення ножа; 

— роботу притискної балки; 

— роботу упору за допомогою кнопок («вперед» і «назад»); 
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— змазувати, чистити і готовити машину до роботи тільки при 

вимкненому  електродвигуні; 

— вмикати машину двома руками (методом занятості 2-х рук); 

— забороняється працювати на машині одночасно двом учням; 

— після завершення роботи машину вимкнути з електромережі; 

— прибрати робоче місце. 

Учень групи № 17 Соловйов Олександр розкаже будову одноножової 

різальної машини та виконає розрізування аркушів. 

Розрізування — це розділення пачки друкарських аркушів на певну 

кількість частин. 

Розрізування на декілька частин необхідне, коли в палітурний цех 

надходять аркуші, з яких потрібно одержати декілька зошитів. Спочатку аркуші 

розрізають за довгою стороною, для чого їх приштовхують до подавача в 

різальній машині короткою правильною стороною. 

Що впливає на якість розрізування? 

На якість розрізування на одно ножовій різальній машині впливає: 

— висота стопи, яка розрізається; 

— гострота ножа; 

— якість марзана. 

Якість розрізаною продукції перевіряють за такими показниками: 

— точні розміри за довжиною та шириною; 

— відсутність косини; 

— гладкі зрізи; 

— повнота розрізування; 

Ми виконали операції зіштовхування і розрізування аркушів, а тепер 

розрізані аркуші передаємо на дільницю фальцювання. 

Практичну роботу виконують учні груп № 16, 17 

і майстер виробничого навчання — Чугуєвець О. М. 

В технологічному процесі виготовлення книги необхідною операцією 

є виготовлення зошитів. Зошити отримують при фальцюванні віддрукованих 

аркушів. 
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Фальцювання — це процес складання аркушів з одержанням чітких стій-

ких згинів з правильною послідовністю сторінок. 

По кількості згинів в готовому зошиті фальцювання буває одно, двох, 

трьох і рідко чотирьохзгинне. 

В нашому випадку, аркуші фальцюємо в один згин. Аркуші кладемо так, 

щоб після фальцювання зверху була найменша колонцифра. 

Зі сфальцьовальних аркушів комплектуємо зошити, методом  вкладання. 

Сфальцьовані аркуші кладемо на столі головкою до себе корінцем вліво. 

Аркуші для комплектування розкладаємо справа на ліво, починаючи із серед-

нього. Скомплектовані зошити зіштовхуємо на головку і корінець. 

Коли ми скомплектували всі зошити, починаємо їх розкладати для 

комплектування накладанням в книжковий блок. 

Перед комплектуванням методом накладання треба до першого і остан-

нього зошита приклеїти форзац. На форзац наносять клей смужкою 3-4 мм 

і приєднують до корінцевого поля зошита з відступом 1–1,5 мм від корінцевого 

поля зошита, вирівнюючи по головці. 

Зошити розкладають корінцем вправо і головкою до себе, починаючи 

з останнього зошита і закінчуючи першим. При комплектуванні блоку, який 

складається із 6-ти зошитів, зошити розставляються вздовж стола в один ряд. 

Скомплектований блок зіштовхується на головку і корінець. 

Практичну роботу виконують учні групи № 26 

і майстер виробничого навчання — Коваль Г. П. 

Для зручності користування книгою всі зошити повинні бути скріплені 

в корінці блоку.  

Виконуємо позошитне шиття нитками вручну. На книжковому блоці 

робимо розмітку, шиємо палітурним стібком з застосуванням тканини. 

Зшитий книжковий блок передаємо на виконання технологічних операцій 

по обробці корінця. 

Заклеювання корінця книжкового блоку. Основне призначення — 

скріплення зошитів у книжковому блоці.  В процесі заклейки на корінець блоку 

наноситься шар клею, який частково залишається на поверхні корінця, 
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утворюючи міцну клеєву плівку і частково проникає маж зошитами, склеюючи 

їх між собою.  

На міцність заклейки впливає: природа клею, в’язкість, товщина клеєвого 

шару.  

Клей для заклейки повинен бути безколірним, рідким, рівномірно 

нанесений на корінець і проникати між зошитами.  

Сушіння корінця блоку. Після висихання блоку клей не повинен 

відлипати і осипатися. Корінець книжкового блоку повинен бути прямим. 

Обрізування блоку з трьох сторін. Послідовність обрізування такі: 

передок, хвастик, головка.  

Призначення операції одержання блоку відповідної висоти і шири-

ни, надання обрізам акуратний зовнішній вигляд і зручне користуван-

ня книгою. 

Приклеювання  капталу. Каптал — це смужка тканини з потовщенням з 

одної сторони. Каптал є зміцнювальним та декоративним елементом книги. 

Зверху і знизу книжкового блоку клеєм промазуємо корінець на 1–2 см і на-

кладаємо каптал. 

Приклеювання смужки паперу на корінець книжкового блоку. 

Ширина смужки дорівнює ширині корінця, а висота повинна бути такою, щоб 

при наклейці на корінець заходила на тканину капталу.  

Розкроювання картону і тканини  

для виготовлення палітурки типу 7 

 

Правила техніки безпеки при роботі на картонорубці: 

— перед початком роботи одягнути спецодяг; 

— заправити волосся під косинку; 

— одягти зручне взуття; 

— при встановленні розмірів для нарізання картонних або тканинних 

заготовок ніж підняти у крайню верхню позицію; 

— під час різання обов’язково затиснути матеріал затискувачем, 

натиснувши ногою на педаль; 
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— бути уважним при подачі картону чи тканини до упору лівою рукою, 

щоб затискувач не притиснув пальці; 

— під час різання забороняється випускати з рук ручку ножа; 

— при розкрої вузьких смужок забороняється притримувати їх біля 

упору руками; 

— після різання ніж опускають у вихідну нижню позицію. 

Розкроювання картону і тканини: 

— для виготовлення палітурки типу 7, перш за все, визначаємо 

повздовжній напрям волокон на листі картону; 

— картон і тканину нарізаємо на смуги, а потім на заготовки; 

— висота картонної боковинки дорівнює висоті книжкового блоку 

плюс 2 канти (4 мм); 

— ширина боковинки дорівнює ширині обрізаного книжкового блоку 

мінус  2 мм; 

— висота тканинної заготовки дорівнює висоті картонних боковинок 

плюс дві загинки на картон по  15 мм; 

— ширина відставудорівнює товщині книжкового блоку (дузі корінця), 

а висота дорівнює висоті картонних боковинок; 

— ширина тканинної заготовки дорівнює сумі двох боковинок з до-

даванням відставу плюс дві розстави (шпація) плюс дві загинки по  15 мм; 

Таким чином, у нас є вирізано дві картонні бокиовинки, відстав, і тканина 

для суцільно критої палітурки. 

Технологія виготовлення палітурки типу 7 

Заготовки розкладаємо на столі зворотньою стороною до верху. Про-

мазуємо її клеєм. Картонну боковинку накладаємо на тканину з однаковим 

відступом від країв зверху, знизу і збоку (приблизно по  15 мм). Враховуючи 

розстав ( 5 мм) накладаємо відстав, робимо другий розстав відступаємо на 

ширину розставу і накладаємо другу половинку. 

У такому вигляді приміряємо палітурку до книжкового блоку, якщо буде 

замітний перекос, його тут же усувають. Якщо зроблені малі розстави і немає 

кантів, то боковинки можна ще розсунути. 
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Кути зрізаємо під кутом 45º з відступом від боковинки не більше 2 мм. 

Тканину загинаємо на картон, спочатку дві більші сторони потім дві менші 

і заправляємо кути. Палітурку перевертаємо лицевою стороною до верх і про-

тираємо. 

Палітурка типу 7 суцільно покрита, тверда, з кантами, з прямим або 

кругленим корінцем. Складається з чотирьох деталей: дві картонні боковинки, 

відстав, покриття. 

Оформлення палітурки 

Оформляємо палітурку тисненням фольгою на позолотному пресі. 

Правила техніки безпеки при роботі на позолотному пресі: 

— учень повинен працювати у спецодязі (халат, волосся підібране під 

косинку); 

— не можна виконувати тиснення на мокрих палітурках; 

— під час роботи пресу не можна поправляти палітурку, знімати 

верхню плиту, виконувати допоміжні операції (регулювати окремі механізми, 

чистити, змазувати, змивати), усувати неполадки в пресі, які виникли в процесі 

роботи; 

— після закінчення роботи потрібно вимкнути прес від електромережі. 

Робота на ручному позолотному пресі  

На цьому пресі є дві плити: верхня нерухома, на яку кріпиться штамп, та 

нижня рухома, на яку ставиться палітурка. Нижня плита переміщується по 

вертикалі за допомогою важеля і може переміщуватися в горизонтальній 

площині за допомогою ручки, що знаходиться  на плиті. 

Перед роботою на пресі на нижню плиту прикріплюємо упори згідно 

з шириною розгорнутої палітурки, а на бокову згідно висоти, щоб не зсувалися 

палітурки відносно штампу. Точно за розміром штампу врізаємо хромерзац 

(тонкий картон) і наклеюємо на штамп.  

Штамп з наклеєним хромерзацом промазується вдруге клеєм і при-

клеюється до верхньої плити. Штамп приклеєний до верхньої плити. Палітурку 

накладаємо на нижню плиту. На лицеву сторону палітурки кладемо фольгу, 
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опускаємо важіль. Відбувається процес тиснення. Ми отримали зображення, 

яке повинно бути чітким, без перекосів і відшарування.  

Отже, тиснення фольгою — це тиснення при якому між нагрітим штампом 

і палітуркою кладеться фольга, завдяки, якій  бачимо зображення.  

Вставляння блоку в палітурку 

Вставляння — це з’єднання книжкового блоку з палітуркою. На форзац 

книжкового блоку наносимо клей, підкладаючи бракований аркуш паперу, щоб 

клей не затікав на обрізи.  

Блок накладаємо на боковинку палітурки паралельно корінцю, 

вирівнюючи канти. Тоді намазуємо другий форзац і натягуємо другу сторону 

палітурки на блок. Протираємо форзаци, пресуємо. 

Вимоги до вставленого книжкового блоку у палітурку: 

— книжковий блок за розмірами повинен відповідати палітурці і 

правильно в ній розміщуватися  з урахуванням однакової ширини кантів; 

— корінець блока має щільно прилягати до корінця палітурки; 

— форзаци і клапани корінцевого матеріалу мають бути міцно 

приклеєні до палітурки без відшарування і пухирців. 

Пресування готового видання 

Операція пресування забезпечує міцність та компактність книги, 

приклеювання форзаца по всій поверхні внутрішньої сторони палітурки, а 

також запобігає коробленню палітурок. 

Для пресування застосовуються гвинтові або механічні обтискні преси. 

Ручний прес БВР. Пачки книг для пресування кладемо на нижню 

нерухому плиту пресу корінцями в різні сторони. За допомогою ручки 

опускаємо верхню плиту пресу, затискаючи книжки. 

Штрихування готового видання 

Після пресування книги виймаємо з пресу і виконуємо операцію 

штрихування.  Штрихування — це одержання чіткої лінії за місцем розставів 

палітурки. Основне призначення штрихування — покращити відкривання 

книги і її  зовнішній вигляд.  
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Висновок 

Можемо узагальнити роботу практичного семінару. 

Книга виготовлена, всі технологічні операції виконані правильно з 

дотриманням технічних вимог. 

Основними показниками якості готової книги є: 

— акуратний зовнішній вигляд; 

— чітке зображення на палітурці; 

— гладкий корінець палітурки, без зморшок, відповідає товщині 

книжкового блоку, щільно без просвіту прилягає до корінця палітурки; 

— книга добре відкривається; 

— гладкі, чисті обрізи блоку без затікання клею і злипання аркушів; 

— розміри кантів за шириною повинні відповідати нормам, а їх косина 

не перевищувати 1,5–2,5 мм; 

— на згинах форзаців не повинно бути отворів від проколів швейними 

інструментами (голок); 

— палітурка без пошкодженя. 

На нашому семінарі ми ознайомилися з історією розвитку 

книгодрукування в Європі, Україні. Поглибили та розширили знання про 

технологію виготовлення книги, показали практичне вміння і правильне 

виконання технологічний операцій. Навчилися правильно та бережливо 

розкроювати матеріали, ознайомилися з технічними вимогами до якості 

проведених операцій, а також дотриманням правил безпеки пари роботі 

в майстерні та на робочому місці. Саме дотримання всіх цих вимог дозволяє 

нам працювати нам на ринку поліграфічної галузі. 

Ви обрали професію палітурник — без неї книга не з’явиться на світ. 

Бережімо, любімо та шануймо книгу.  
Багато мусиш знати 

Про все, що є навкруг. 
Тож слід книжки читати, 
Бо книга — вірний друг. 

Вона поможе дуже 
Обрати вірну путь 

Де б ти не був, мій друже, 
Про книжку не забудь. 
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Добрій Наталія 

СЦЕНАРІЙ  НА ТЕМУ: 
«ВІДКРИТИЙ СВІТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 

БЕЗПЕЧНА РОБОТА УЧНІВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ» 
 

Учень 1: Сьогодні комп’ютерні технології розвиваються швидко. 

Комп’ютерна грамотність стає складовою загальної грамотності, свідоцтвом 

освіченості, внаслідок чого глобально- інформаційна мережа Інтернет стає 

невід’ємною частиною життя сучасної людини.  

Учень  2: Розкажемо про користь та небезпеки, які приховує віртуальна 

реальність.  

  Запрошуємо у віртуальний світ Інтернету.  

Учень 1: Інтернет — це постійне джерело нових знань, які разом із 

музикою відеокліпами та фільмами розширюють наш світогляд. 

Тисячі людей кожного дня використовують світову павутину. Нам 

потрібно дізнатися прогноз погоди, стежити за останніми новинами світу, 

реєструвати електронну пошту, купувати товари в різних Інтернет-магазинах 

світу, робити фінансові розрахунки, оплачувати комунальні послуги, 

створювати рахунки в різних платіжних системах чи просто хочеться 

поспілкуватися з близькими людьми, які зараз не поруч. І саме тоді на 

допомогу приходить глобальна мережа Інтернет. 

 Учень 2: Популярність Інтернету постійно зростає. Наприклад, у 2001 

році в Україні нараховувалось приблизно 260 тисяч постійних та 140 тисяч 

нерегулярних користувачів Інтернету. Сьогодні  послугами Інтернету з різною 

періодичністю користується близько 18  млн. осіб. При цьому доступ до мережі 

постійно розширюється. Щороку ця кількість зростає приблизно на 10 %. За 

останній рік найбільше зросла чисельність користувачів у західному регіоні, 

сільській місцевості та серед людей старшої вікової групи. 

пісня                                                                    » 
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Учень 3: Дуже зручною і корисною, особливо для зайнятих і ділових 

людей, є Інтернет-пошта. Вона дозволяє нам пересилати і отримувати листи з 

різних кінців світу за лічені секунди, тоді як звичайною поштою це може 

зайняти тиждень або навіть більше. До того ж вона  безкоштовна і не потребує 

багато часу. Ще однією позитивною стороною Інтернету є реклама і магазини. 

Тут можна знайти будь-яку продукцію, що вас цікавить, подивитися ціну, 

магазини, де продається цей товар та іншу інформацію, і за бажанням придбати.  

Учень 4: Такий магазин працює завжди! У нього немає вихідних і перерв 

на обід, відвідати його можна навіть у ночі. Зайти в Інтернет-магазин може 

кожний, у кого є доступ в Інтернет, незалежно від свого місцезнаходження. І 

ціна товару яка зазвичай на 10-20% нижча від звичайного магазину. 

Учень 3:  Обираючи Інтернет-магазин пам’ятайте: щоб уникнути 

можливих шахрайських махінацій чесні Інтернет-магазини не використовують, 

наприклад, перекази Western Union, оскільки такий платіж не можна скасувати 

або опротестувати. Не застосовується в серйозних Інтернет-магазинах і способи 

оплати через SMS на короткий номер з незмінною сумою платежу, тому що в 

цьому випадку також не можливо опротестувати або скасувати платіж. 

Учень 4: Особливою популярністю серед українців останні 3-4 роки 

набули Інтернет-аукціони. Віртуальний аукціон — це щось середнє між 

дошкою оголошень в газеті і Інтернет- магазином. Тобто на їх сторінках всі 

охочі можуть, як виставити що небуть на продаж, так і купити вподобану річ. 

    У Інтернет аукціонів є три основні переваги перед роздрібною 

торгівлею: по-перше це ціна товару, яка зазвичай на 20-50 % нижча ніж в 

магазині; по-друге, можливість кожному стати продавцем. І нарешті 

необмежений асортимент товарів, які можна поставити на торг. Головний 

недолік аукціонів вірогідність стати жертвою шахрайства з боку покупця або 

продавця. Тому експерти радять бути особливо обережними при розрахунках, 

особливо, якщо ви оплачуєте банківською карткою. 

пісня                                                                    » 
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Учень 1: Сьогодні Інтернет широко використовують у процесі освіти. У 

світі стрімко розвивається онлайн-освіта. 

    Особливістю дистанційного навчання є можливість отримання знань в 

онлайн режимі. Коли учень захворів або з інших причин не може бути 

присутнім на заняттях, то дистанційна освіта – це прекрасне вирішення 

проблеми. 

    Однією з головних переваг електронної освіти є вільний доступ до 

інформації незалежно від матеріального становища, національності, місця 

проживання і стану здоров’я. 

    Нині онлайн-освіта лише зароджується, це початковий етап. Але через 

5 років вона сягне неймовірного рівня. 

Учень 2: Як було зазначено на Всесвітньому економічному форумі в 

Давосі, онлайн освіта – змінює світ. Онлайн освіту вже називають 

революційною, тому що завдяки їй можливість якісного навчання стала 

реальною у будь-якому куточку світу де є Інтернет. Розповсюдження онлайн 

освіти відбувається настільки стрімко, що президент Стенфордського 

університету порівняв цей процес із цунамі, котре накриває вищу освіту. І це 

"цунамі" змушує переглянути всі університетські курси, всі підходи до 

професійного навчання, взагалі всю освітню систему. 

Учень 1: Рух онлайн-освіти розпочався у 90-х, і нині Сполучені Штати – 

передовики у цьому плані. У штаті Колорадо з’явилась Віртуальна академія 21-

ого століття, яка вважається найпрестижнішим навчальним закладом, який 

навчає віртуально. 

    Сьогодні онлайн-курси пропонують провідні університети світу – 

Стенфордський, Гарвардський, Массачусетський технологічний інститут. І хоч 

більшість таких занять – безкоштовна, після іспитів заклад видає диплом про 

закінчення навчання.  

Учень 2:   Перша освітня організація в Україні, що має досвід у розробці 

та впровадженні курсів дистанційного навчання — це Міжнародний дослідно-
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навчальний центр інформаційних технологій та систем. Основні напрямки 

діяльності пов'язані з дистанційною освітою. 

     Також у нас є хмарна технологія, яка допомагає безкоштовно 

розгорнути сервіси для проведення вебінарів.  

пісня                                                                    » 

Учень 3: Ні для кого не є таємницею, що основну масу користувачів 

Інтернету становлять підлітки. У всьому світі діти та підлітки є найбільшими 

користувачами інформаційно-комунікативних технологій. Вони шукають 

інформацію на Інтернет сторінках (повідомлення чи біографію письменників), 

розвивають свій кругозір знань, готуються до уроків з різних предметів, 

створюють свої блоки, спілкуються в чатах та соціальних мережах. 

Учень 4: Перше, що робить повернувшись зі школи сучасна дитина, —

 вмикає комп’ютер. Віртуальний світ поступово, але впевнено витісняє 

реальний. На жаль, більшість підлітків у першому світі живуть,а в іншому 

просто існують. І на це є безліч причин. Назвемо найвагоміші. 

     Підліток постійно порівнює себе з іншими,  і часто це порівняння не на 

його користь. Якщо в школі йому важко конкурувати з однолітками. То в 

соціальній мережі він може створити образ цікавої, впевненої в собі та 

надзвичайно комунікабельної особи, що має безліч друзів. Тобто в Інтернеті він 

може бути таким, яким прагне бути в реальному світі. Може навіть змінити 

зовнішність: поставити чуже фото чи підправити вади за допомогою фотошопу, 

йому легко бути розумником і „крутим”. Саме нагода „творити” себе 

приваблює підлітків. 

Учень 3: До того ж у соцмережах спілкування протікає легко й 

невимушено. Людина не дивиться в очі співрозмовникові, не відчуває 

відповідальності за сказане і будь-якої миті може закінчити розмову, просто 

натиснувши „вийти”. 

  У мережі можна знайомитись із підлітками інших країн чи міст, а якщо 

поталанить, то поспілкуватись навіть із музичним чи спортивним кумиром. 

Окрім того, тут легко знайти людей зі схожими захопленнями. До переваг 
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соціальних мереж також належать розвиток власних творчих здібностей і змога 

брати участь у громадських та благодійних заходах.     

Учень 4: Згодом підліткові все більше перестає подобатися живе 

спілкування,  проведення часу на своїй сторінці в соцмережі він вважає 

найцікавішим. Виникає справжня інтернет-залежність. Діти з інтернет-

залежністю суб’єктивно  відчувають те, що не можуть обходитися без мережі. 

Дитина з головою поринула у віртуальний світ. Можливо, це проблеми в сім’ї, з 

однолітками, з учителями. Або дитина просто не знайшла  свого соціального 

„я” і намагається реалізувати себе в найбільш комфортному просторі. 

пісня                                                                    » 

Учень 1: Не дивлячись на те що Інтернет проникає у всі сфери нашого 

життя, проблемі безпеки не приділено достатньої уваги. 

Проблема достатнього перебування дитини в інтернеті найчастіше 

зводиться до підтримки розвитку технологій, які б захистили дітей в Інтернеті. 

Та ця проблема не є винятком технічною. Вона стосується виховних, освітніх і 

етичних а також соціальних та правових аспектів.  

Учень 2: Зараз Інтернет-простір, що став другою домівкою для сучасного 

покоління, приховує низку таких серйозних небезпек та  загроз: 

1.  Недбалість дитини, яка відкрила вкладення електронної пошти або 

завантажила з веб-вузла файл чи небезпечний код, може привести до 

потраплення в комп’ютер вірус.  

2. Доступ до сайтів з неприйнятним змістом: в Інтернеті підлітки 

можуть стикнутися з неприйнятними матеріалами, що провокують виникнення 

ненависті, спонукають до здійснення небезпечних чи протизаконних дій. Кожна 

третя дитина, перебуваючи в глобально-інформаційній мережі, стикалася з 

небажаним контентом, а кожна п’ята піддавалася насильству з боку 

користувачів мережі.  

Учень 3: Безпосередня небезпека для дитини надходить з сайтів, 

різнаманітних чатів, електронної пошти, системи миттєвах повідомлень тощо. 

Часто безліч сторінок, що не відносяться до вибраної теми, відображаються у 
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вигляді спливаючого вікна будь-якого змісту, особливо порнографічного. Хоча 

кількість спроб урядів різних країн щодо врегулювання змісту сайтів для 

перегляду в Інтернеті зростає, на сьогоднішній день практично вся інформація 

доступна без обмежень. 

Учень 4:  3.  Розголошення конфіденційної інформації: підлітків 

можуть умовити надати відомості особистого характеру такі, як ім’я, прізвище, 

адресу, вік, стать або інформація про членів сім’ї.  

4. Контакт з незнайомцями через чати або електронну пошту: навіть 

якщо більшість користувачів мають добрі наміри при використанні чат-систем, 

існує та збільшується, на жаль, кількість людей, які використовують ці бесіди, 

щоб примусити дітей видати особисті та банківські дані, такі як номери 

рахунків, кредитних карток, паролі. В інших випадках вони можуть виявитися 

психічно неврівноваженими особами, які можуть навести моральну шкоду 

дитині через Інтернет, або навіть примусити на особисту зустріч, яка може 

привести до нанесення фізичної шкоди. 

Учень 3: 5. Неприємності, пов’язані з фінансовими втратами: розвиток 

електронної комерції зробив можливим придбання майже всіх товарів через 

Інтернет. Тому одна з проблем, що виникає при вході дітей в Інтернет, це 

можливість робити онлайн-пакупки без відома дорослих. 

фільм «Безпечний Інтернет» 

Учень 1: Небезпеки, які приховує віртуальна реальність є серйозними. 

Тому при роботі в мережі важливо бути обережними та використовувати засоби 

безпеки. 

  Можливе встановлення на комп’ютер соціально створених програм 

батьківського контролю, що обмежують проведення часу в мережі.  

Учень 2:  Працюючи в світовій павутині дотримуйтесь елементарних 

правил безпеки. Одне з них, яке діє навіть на вулиці: «Не давати свої особистих 

даних стороннім особам та бути обережними при спілкуванні». 

Будьте обережними з безпечним Інтернетом! 
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Заключне слово: 

  Так як комп’ютерні технології розвиваються швидко, тому щоб 

встигнути за сучасним світом потрібно постійно оновлювати свої знання, 

збагачувати світогляд, розширювати коло знайомств в соцмережах, 

спілкуватися з цікавими людьми. Але для того, щоб отримувати користь від 

проведення часу в Інтернеті, треба  пам’ятати про його негативи й намагатись 

уникати їх. І, головне, не забувати про реальний світ бо ж поки людина 

безцільно переглядає новини в мережі, життя минає.  

  Пам’ятайте, реальний світ набагато цікавіший ніж віртуальний! 
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 Колеснікова Тетяна 

ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА:  
КРИТЕРІЇ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ 

Вступ 

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно 

змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування 

підприємств, сутність їхньої господарської діяльності. 

Будь-яке підприємство, починаючи процес виробництва або приймаючи 

рішення щодо його розширення, повинне бути впевнене в його прибутковості. 

Порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє оцінити ефективність 

роботи підприємства. Без такого порівняння виникають непоправні помилки 

при виборі економічної політики підприємства, прийнятті важливих 

управлінських рішень, вибору видів підприємницької діяльності, визначенні 

оптимальних обсягів і структури випуску продукції (робіт, послуг), а також цін 

на продукцію, (роботи, послуги). 

Основний фінансовий результат діяльності підприємства - це прибуток, 

який є основою і джерелом засобів для його подальшого розвитку. Підвищити 

прибуток можна, збільшуючи обсяги виробництва або ціни на продукцію 

(роботу, послугу), що випускається. Однак це не завжди можливо і доцільно. 

Тому в системі розвитку підприємства в умовах значних економічних обмежень 

підвищення фінансового результату безпосередньо зв'язано зі зниженням 

витрат. 

Практично на кожному підприємстві існують резерви для зниження 

витрат до раціонального рівня, що дозволяє домагатися росту економічної 

ефективності діяльності, підвищення конкурентноздатності. Особливо це 

стосується галузі виробництва запчастин, специфікою якого є вузька 

спеціалізація, дрібносерійність, короткий операційний цикл та висока 

трудомісткість. 

Виробнича діяльність пов’язана з ризиком вкладень у цю сферу. Для 

мінімізації цього ризику потрібен суровий контроль процесу виробництва, 



 46 

детальний його облік та виявлення факторів, які впливають на сам процес 

виробництва і витрати, необхідні для його здійснення.   Тому для кожного 

підприємства даної галузі важливий поглиблений аналіз витрат і ефективне 

управління ними для досягнення високого економічного результату. 

Чітка побудова бухгалтерського обліку витрат відповідно до змін, що 

відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як 

основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно 

обгрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській 

діяльності підприємств, у системі оподаткування, у складанні балансу, звіту 

про фінансові результати, різноманітної фінансової звітності тощо. 

Управління витратами доцільно у всіх сферах діяльності підприємства й 

має велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат. 

1. Поняття витрат 

В умовах розвитку соціально-орієнтованого ринкового господарства 

поступово зникає протистояння праці й капіталу (через демократизацію 

останнього, акціонерну та партнерську власність). У процесі виробництва 

робітник і підприємець все більше співробітничають. Таким чином, 

відбуваються зміни в соціально-економічній сутності витрат виробництва. 

Учені-економісти Заходу грунтовно розробили проблему витрат 

виробництва, виходячи з потреб зростання його ефективності. При цьому вони 

виходили з: а) обмеженості ресурсів і б) можливості їх альтернативного 

використання. Австрійський економіст Ф. Візер (1851– 1926) та американський 

економіст Дж. Кларк (1847– 1938) вивели категорію вмінені витрати (тобто 

приписуванні комусь, віднесені на чийсь рахунок). Це дійсні витрати 

виробництва на даний товар, які дорівнюють найвищій корисності тих благ, які 

суспільство могло б отримати, якби по-іншому використовувались витрачені 

виробничі ресурси. 

Вибір певних ресурсів для виробництва даного товару означає 

неможливість виробництва якогось альтернативного товару. З цього виходить, 

що існує корисність, від якої відмовляються, або непряма корисність, яку 
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можна отримати від виробництва альтернативного товару, використання 

альтернативних ресурсів. 

Вмінені витрати з позицій окремої фірми (підприємства) поділяються на 

зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні (або явні) витрати пов’язані з придбанням фірмою ресурсів 

(тобто це витрати на сировину, матеріали, робочу силу тощо). При цьому 

вмінені витрати дорівнюють вигоді, яку можна отримати, якщо при тих же 

витратах використати альтернативний ресурс. 

Внутрішні (або неявні) витрати пов’язані з використанням факторів 

виробництва, які знаходяться у власності самої фірми (грошовий капітал, 

технічне та інше обладнання, підприємницькі здібності тощо), а також з 

деякими її перевагами (місцезнаходження, престижність торгової марки тощо). 

При цьому ці витрати дорівнюють вигоді, що може бути отримана при 

альтернативному використанні власних ресурсів. 

Використовуючи власні ресурси, підприємець зіставляє ці витрати з 

альтернативними можливостями: грошовий капітал – з процентом на нього в 

банку, використання обладнання – з доходом від здачі його в оренду, особисте 

управління фірмою – з наймом до іншої фірми тощо. 

Усі витрати підприємства можна розглядати в аспекті економічних витрат 

(зумовлені витрати – зовнішні і внутрішні) і бухгалтерські витрати (зовнішні 

грошові витрати фірми).  

Динаміка рівня витрат та кількості створеного продукту пов’язана з 

категорією граничні витрати. Значне місце в її розробці займають праці таких 

учених, як А. Маршалл, Дж. Кларк, П. Самуельсон, К. Макконнелл та ін. 

Витрати підприємств на виробництво певного обсягу продукції залежать 

від строку, за який можлива зміна ресурсів, що використовуються. 

Протягом короткого строку певні ресурси (обладнання, верстати, будівлі 

тощо) залишаються незмінними. Кількість інших ресурсів (праця, сировина, 

допоміжні матеріали тощо) може змінюватись. У зв’язку з цим існують поняття 

постійних та змінних витрат. Останні змінюються зі зміною обсягу 

виробництва. Щодо постійних витрат, то в межах наявних виробничих 
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потужностей їх величина не залежить від кількості створюваної продукції. 

Постійні витрати мають місце навіть тоді, коли не створюється продукт 

(амортизація, опалення, освітлення, реклама, страхування, рентні платежі). Для 

розширення виробництва продукції передусім необхідно відповідно збільшити 

кількість змінних ресурсів та інтенсивніше використовувати наявні виробничі 

потужності. 

За тривалий період можна змінити кількість усіх зайнятих ресурсів, у 

тому числі й виробничі потужності. Відповідно всі ресурси у цей період 

розглядаються як змінні. 

Розмежування витрат виробництва за нетривалий період на постійні та 

змінні є вихідним пунктом для визначення закону спадної віддачі, або 

ефективності граничного продукту. Згідно з цим законом, починаючи з певного 

моменту, послідовне приєднання одиниць змінного ресурсу (наприклад, праці) 

до незмінного, фіксованого ресурсу (наприклад, капіталу) дає обсяг додат-

кового продукту, що зменшується в розрахунку на кожну наступну одиницю 

змінного ресурсу. Так, при певній кількості обладнання обсяг виробництва буде 

зростати все повільніше, якщо все більше робітників будуть залучатися до його 

обслуговування. 

Кожний додатковий приріст одного з ресурсів при фіксованих значеннях 

інших веде до зменшення приросту продукту. В результаті на одиницю 

змінного ресурсу припадає все менше фіксованого ресурсу. 

Під впливом науково-технічного прогресу, що змінює якість ресурсів, 

можливе встановлення іншої пропорції між зростанням обсягу виробництва та 

певного ресурсу при незмінних значеннях кількості інших ресурсів. Однак і в 

цьому випадку закон діє, хоч і на новому кількісному рівні. Він не діє при 

паралельному зростанні обсягів усіх ресурсів. В ряді випадків тут виникає 

ефект економії на масштабах виробництва. 

Сума постійних та змінних витрат фірми при виробництві даної кількості 

продукту становить загальні (сукупні) витрати, їх можна визначити, якщо 

обчислити витрати на виробництво однієї одиниці продукції плюс додаткові 

витрати на виробництво другої, плюс додаткові витрати на виробництво третьої 
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і т. д., включаючи n-одиницю продукції. Збільшення кількості вироблюваної 

продукції супроводжується зростанням сукупних витрат. 

Відповідно до П(С)БО 16 під витратами розуміють зменшення 

економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які 

призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу 

за рахунок внесків власників). 

Якщо хоча б одна з умов визнання активів не виконується, актив не 

визнається, а витрати з придбання цього активу списуються у поточному 

періоді на “Інші операційні витрати”. Списані активи обліковуються на 

позабалансовому рахунку 07 “Списані активи”. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням 

доходу, для отримання якого вони здійснені. Якщо витрати неможливо прямо 

пов’язати з доходами певного періоду, то вони відображаються у складі витрат 

того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Так, витрати визнаються за наступних умов (п. 5-8 П(С)БО 16): 

1. Зменшення активів або збільшення зобов’язань, яке призводять до 

зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за 

рахунок його вилучення або розподілу власниками). Наприклад, списання 

матеріалів на виробництво; нарахування заробітної плати робітникам 

підприємства. 

2. Визнання на підставі систематичного і раціонального розподілу 

економічних вигод, які забезпечує актив протягом декількох звітних періодів. 

Наприклад, нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів. 

3. Негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають або 

перестають відповідати критеріям активів підприємства. Наприклад, уцінка 

товарів, створення резерву сумнівних боргів. 

4. Можлива достовірна оцінка суми витрат. Дотримання цієї умови 

означає, що оцінка витрат відбувається на підставі положень національних 

стандартів, документально підтверджена. 

Витрати діяльності знаходять своє відображення в Звіт про фінансові 

результати. 
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2. Класифікація витрат 

Витрати підприємства можна класифікувати за різними ознаками. 

Класифікація витрат потрібна для визначення вартості продукції та відповідно 

для ціноутворення; для визначення собівартості продукції, тобто локальних 

затрат. Велике значення класифікації затрат в управлінні ними і перш за все для 

здійснення калькуляції собівартості продукції для різних потреб управління 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація витрат 

Ознаки класифікації Групи витрат 
По відношенню до виробничого 

процесу 

основні витрати 

накладні витрати По відношенню до обсягів 

виробництва 

умовно-постійні витрати 

умовно-змінні витрати За єдністю складу одноелементні витрати 

комплексні витрати За способом віднесення на 
собівартість окремих видів виробництва 

прямі витрати 
непрямі витрати 

За доцільністю продуктивні витрати 

непродуктивні витрати За календарним періодом поточні витрати 

одноразові витрати За видами витрат витрати за економічними 

елементами До основних відносять витрати, безпосередньо пов’язані з виробничим 

(технологічним) процесом виготовлення продукції (виконання робіт чи надання 

послуг). В будь-якому виробництві вони складають найважливішу частину 

витрат, досягаючи в окремих галузях 90 % собівартості. Накладні витрати 

виникають у зв’язку з організацією, обслуговуванням виробництва і 

управлінням ним. Величина цих витрат залежить від структури управління 

підрозділами, цехами і підприємством. 

За ступенем залежності від обсягів діяльності витрати поділяються на 

змінні і постійні. 

Змінними називаються витрати, величина яких змінюється пропорційно 

зміні обсягу виробництва (випуску). Звідси, розмір цих витрат на кожну 

одиницю продукції залишається незмінним. До постійних відносять витрати, 
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величина яких не змінюється або майже не змінюється (умовно-постійні 

витрати) при зміні обсягу виробництва (прикладом можуть слугувати 

адміністративні або загальногосподарські витрати). 

Слід відмітити, що поділ на змінні і постійні витрати в певній мірі є 

умовним, так як в чистому вигляді вони не проявляються: змінні витрати на 

одиницю продукції змінюються під впливом організаційно-технічних заходів, 

величина постійних витрат – при суттєвій зміні обсягу виробництва. Тому 

більш правильно їх називати умовно-змінними і умовно-постійними витратами. 

За складом витрати можуть бути одноелементними або комплексними. 

Одноелементні витрати включають економічно однорідні витрати, які 

не поділяються на різні компоненти, незалежно від їх місця і цільового 

призначення (сировина, матеріали, паливо, енергія, заробітна плата тощо). На 

цьому принципі побудована класифікація витрат за економічними елементами. 

Комплексні витрати складаються з декількох економічних елементів. 

Характерним прикладом статті комплексних витрат загальновиробничі витрати, 

в які входять практично всі економічні елементи. 

За способом включення до собівартості витрати поділяються на прямі та 

непрямі. Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосе-

редньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів, 

називаються прямими. До складу прямих матеріальних витрат відносяться ті, 

які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкту витрат, а саме: 

 сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі 

вироби, інші матеріальні витрати; 

 витрати на оплату праці: заробітна плата та інші виплати 

робітникам, зайнятим виробництвом продукції, виконанням робіт або наданням 

послуг; 

 інші виробничі витрати: відрахування на соціальні заходи, плата за 

оренду земельних і майнових паїв, амортизація тощо. 

Непрямі витрати – це витрати на виробництво, які не можуть бути 

віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним 

шляхом і тому потребують розподілу. 
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Непрямий розподіл витрат призводить до неточностей у визначенні 

собівартості окремих видів продукції, тому при організації обліку повинна 

приділятися увага збільшенню питомої ваги прямих витрат. 

За доцільністю витрачання виділяють продуктивні витрати, до яких 

відносяться виправдані, чи доцільні для даного виробництва, витрати. 

Відповідно до непродуктивних відносять витрати, які утворюються з причин, 

що свідчать про недоліки в технології та організації виробництва (брак 

продукції, втрати від простоїв, оплата понадурочних робіт тощо). У випадку 

ідеальної організації технології виробництва і праці всі витрати повинні бути 

тільки продуктивними. 

До поточних відносять витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією 

продукції даного періоду. Це, як правило основна частина витрат на 

виробництво. Одноразовими є витрати, пов’язані з підготовкою виробництва 

(впровадження нової продукції, її суттєва модернізація), резервуванням витрат 

на оплату відпусток і виплату одночасної винагороди за вислугу років тощо. 

Групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції 

буде розглянуто далі. 

Залежно від видів діяльності всі витрати можна розподілити на дві великі 

групи: витрати, що виникають в процесі звичайної діяльності, та витрати, що 

виникають в процесі надзвичайної діяльності. В свою чергу витрати, що 

виникають в процесі звичайної діяльності можна розподілити на витрати від 

операційної (основної та іншої) діяльності, інвестиційної, фінансової 

діяльності. 

Усі витрати підприємства, згідно з П(С)БО 16, поділяють на виробничі 

(виробнича собівартість продукції, робіт, послуг), операційні (адміністративні 

(загальногосподарські) витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) та 

інші витрати діяльності (фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, 

надзвичайні витрати, інші витрати). 

Основні засади класифікації витрат розкриті в П(С)БО 3 «Звіт про 

фінансові результаті, П(С)БО 15 «Доходи» та П(С)БО 16 «Витрати» і 
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передбачають функціональну ознаку їх групування відповідно до видів 

діяльності, за якими були здійснені витрати та отримані доходи. 

Отже, за видами діяльності витрати та доходи поділяють на витрати і 

доходи від звичайної та надзвичайної діяльності. 

Нагадаємо, що звичайна діяльність поділяється: 

 на операційну;  

 фінансову; 

 інвестиційну. 

Відповідно, витрати, пов’язані з операційною діяльністю, групують за 

функціями — витрати виробництва (реалізації), витрати на управління, збут та 

інші операційні витрати, а також за економічними елементами: матеріальні 

витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; 

амортизація; інші операційні витрати (рис. 1). 

Виходячи з мети та завдань управлінського обліку дещо змінюється 

підхід до визначення витрат виробництва. Менеджерів насамперед цікавить не 

просто інформація про загальні витрати підприємства, а дані про конкретні 

витрати для виготовлення різних видів продукції (виконання робіт, надання 

послуг). 

Тому під витратами виробництва розуміють витрачання у виробничому 

процесі засобів виробництва і праці для виготовлення продукції. А сукупність 

витрат, пов’язаних з виробництвом або придбанням певного активу, утворює 

його собівартість. 

Відповідно до цього у вітчизняному обліку, крім функціональної ознаки 

класифікації витрат, вирізняють й інші ознаки (рис. 2). 
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Витрати в процесі звичайної діяльності

ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА

Витрати від надзвичайних подій

Податок на прибуток

Пов’язані з операційною діяльністю

Пов’язані з фінансовою діяльністю

Пов’язані з інвестиційною діяльністю

Фінансові витрати

За функціональним призначенням

За елементами витрат

Поточні витрати у складі собівартості
реалізованої продукції

Витрати на збут

Адміністративні витрати

Інші витрати операційної діяльності

Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці

Витрати на соціальні заходи

Амортизація
Інші операційні витрати

Втрати від участі в капіталі

 

Рис. 1. Класифікація витрат відповідно до П(С)БО 3 

«Звіт про фінансові результати» 

Така класифікація відповідає, головним чином, податковому аспекту 

обліку, основним недоліком якого є його неспроможність надавати інформацію 

для прогнозування короткострокових управлінських рішень та контролю витрат 

за сферами діяльності і центрами відповідності. Тому поряд з податковим 

аспектом у вітчизняну класифікацію витрат слід запровадити угруповання, що 

відповідають її управлінському аспекту. 

Зокрема, для цілей управлінського обліку більш коректною є 

класифікація, яка подана на рис. 3. 

Оскільки управлінські рішення зазвичай спрямовані на перспективу, 

керівництву насамперед необхідна інформація про очікувані витрати та доходи. 
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У зв’язку з цим вирізняють очікувані (релевантні) та безповоротні 

(нерелевантні) витрати. 

Очікувані (релевантні) витрати — це витрати, що можуть бути змінені 

внаслідок прийняття управлінських рішень, тобто майбутні витрати. Точніше, 

це витрати, що відрізняють одну альтернативу від іншої. 

Безповоротні (нерелевантні) витрати — це витрати, які не можуть бути 

змінені в результаті прийнятого управлінського рішення, тобто минулі витрати. 

Важливим є також поділ витрат на контрольовані і неконтрольовані. 

Така їх класифікація використовується при організації обліку по центрах 

відповідальності.  

Зокрема, контрольовані витрати — це витрати, які менеджер може 

безпосередньо контролювати або чинити на них значний вплив. Наприклад, 

контроль використання матеріалів та зарплати начальником цеху. 

Відповідно, неконтрольовані витрати — це витрати, які менеджер не 

може контролювати або впливати на них (амортизація обладнання). 

Розглядаючи варіанти управлінських рішень, слід брати до уваги не лише 

дійсні, а й уявні витрати.  

Дійсні витрати — це витрати, які вимагають реальної сплати грошей або 

витрачання інших активів. Ці витрати відображаються в бухгалтерських 

регістрах у міру їх виникнення. 

Категорія уявних (можливих) витрат притаманна лише управлінському 

обліку і передбачає можливу вигоду, яка витрачається, коли вибір одного 

напряму дій вимагає відмовитися від альтернативного рішення. Уявні витрати 

виникають лише серед очікуваних витрат, не відображаються в облікових 

регістрах і беруться до уваги лише за умови обмеженості ресурсів. 

В управлінському обліку розрізняють також прирістні, або граничні 

(маржинальні), та середні витрати залежно від підходів до визначення 

собівартості одиниці продукції. 

Так, прирістні (граничні) витрати — це додаткові витрати, які 

з’являються в результаті виготовлення чи продажу додаткової одиниці або 

партії продукції. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ

Стосовно
виробничого процесу

 Основні
 Накладні

За способом віднесення
на собівартість окремих

видів виробництва

 Прямі
 Непрямі

За єдністю складу
 Одноелементні
 Комплексні

Щодо
обсягів виробництва

 Постійні
 Змінні

За доцільністю
 Продуктивні
 Непродуктивні

За календарним
періодом

 Поточні
 Одноразові

За видами витрат
 За економічними елементами
 За статтями калькуляції

За включенням
до собівартості

 Такі, що включаються
до собівартості

 Такі, що не включаються
до собівартості

За видами
діяльності

 Витрати звичайної діяльності
 Витрати надзвичайної діяльності

Стосовно об’єкта
оподаткування

 Витрати, що не включаються до валових

 Витрати, що визнаються валовими
 Витрати подвійного призначення

 

Рис. 2. Традиційна класифікація витрат 

Середні витрати — це витрати на одиницю продукції всього випуску. 

Класифікація в залежності від змін обсягів виробництва є найбільш 

важливою для цілей планування і контролю. Зокрема, за ступенем впливу 

обсягу виробництва на рівень витрат витрати поділяються на умовно-змінні та 

умовно-постійні.  

До умовно-змінних (змінних) витрат належать витрати, абсолютна 

величина яких зростає зі збільшенням обсягу випуску продукції і зменшується з 



 57 

його зниженням. Наприклад, витрати на сировину та матеріали, покупні 

комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне паливо і енергію, на 

оплату праці працівників, зайнятих у виробництві продукції (виконанні робіт, 

наданні послуг), відрахування на соціальні заходи тощо. 

Висновки 

Отже, можна зробити наступні висновки: 

Управління витратами доцільно у всіх сферах діяльності підприємства й 

має велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат. 

Чітка побудова бухгалтерського обліку витрат відповідно до змін, що 

відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як 

основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно 

обгрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській 

діяльності підприємств, у системі оподаткування, у складанні балансу, звіту 

про фінансові результати, різноманітної фінансової звітності тощо. 

Розмежування витрат виробництва за нетривалий період на постійні та 

змінні є вихідним пунктом для визначення закону спадної віддачі, або 

ефективності граничного продукту. Згідно з цим законом, починаючи з певного 

моменту, послідовне приєднання одиниць змінного ресурсу (наприклад, праці) 

до незмінного, фіксованого ресурсу (наприклад, капіталу) дає обсяг додат-

кового продукту, що зменшується в розрахунку на кожну наступну одиницю 

змінного ресурсу. Так, при певній кількості обладнання обсяг виробництва буде 

зростати все повільніше, якщо все більше робітників будуть залучатися до його 

обслуговування. 

Витрати підприємства можна класифікувати за різними ознаками. 

Класифікація витрат потрібна для визначення вартості продукції та відповідно 

для ціноутворення; для визначення собівартості продукції, тобто локальних 

затрат. Велике значення класифікації затрат в управлінні ними і перш за все для 

здійснення калькуляції собівартості продукції для різних потреб управління 

Оскільки управлінські рішення зазвичай спрямовані на перспективу, 

керівництву насамперед необхідна інформація про очікувані витрати та доходи. 
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У зв’язку з цим вирізняють очікувані (релевантні) та безповоротні 

(нерелевантні) витрати. 

Одним з інструментів дослідження ринку й збереження 

конкурентоспроможності є аналіз фінансово-господарської діяльності 

підприємства, у тому числі й аналіз його фінансового стану. Порядок і 

інструментарій аналізу, який здійснюється з метою прийняття фінансових 

рішень, визначається самою логікою функціонування фінансового механізму 

підприємства. 
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Лефменко Мирослава 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ ЗА ТЕМОЮ: 
«ПОКАЗНИКОВА ФУНКЦІЯ,  
ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ І ГРАФІК» 

Мета: 

 засвоєння учнями поняття показникової функції, її властивостей; 

 формування та розвиток графічної культури учнів; 

 виховувати кмітливість, увагу, спостережливість, акуратність та 

точність виконання дій при роботі з комп’ютером. 

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь 

Місце проведення уроку: комп’ютерний клас. 

Програмне забезпечення: Microsoft Office Excel 

План уроку: 

1. Інструктаж з техніки безпеки при роботі з комп’ютером. 

2. Фронтальне опитування. 

3. Повідомлення теми і мети уроку.  

4. Мотивація вивчення вищевказаної теми. 

5. Викладання нового матеріалу. 

6. Підсумок уроку. 

7. Домашнє завдання. 

Хід уроку 

I. Інструктаж з техніки безпеки при роботі на комп’ютері – 2 хв. 

Наголошуємо на дотриманні основних правил поведінки при роботі з 

комп’ютером. 

II. Повідомлення теми і мети уроку – 2 хв. 

III. Фронтальне опитування – 5 хв. 

 Дайте означення функції і назвіть основні способи її задання. 

 Що таке область визначення функції? 

 Яку функцію називають монотонною на заданій множині, що 

належіть області її визначення? 

 Що називається графіком функції? 
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 Для яких основ визначений степінь з дійсним показником? 

 Які значення приймає степінь з дійсним показником? 

 Як виконується побудова діаграм в Excel? 

 Як можна змінювати параметри побудованої діаграми? 

III. Мотивація вивчення теми – 6 хв. 

В природі існує багато процесів, що описуються за допомогою функцій. 

На сьогоднішньому уроці ми розглянемо одну із них – це показникова функція. 

Область застосування цієї функції велика. Наводимо приклади радіоактивного 

розпаду, розмноження бактерій і т.ін. 

Одним із програмних засобів, який дозволяє досліджувати функції є 

середовище Microsoft Office Excel. 

IV. Викладання нового матеріалу – 15 хв. 

Даємо формальне означення показникової функції: «Функцію, яку можна 

задати за допомогою формули y=ax , де a >0 – фіксоване число (основа), x – 

аргумент функції, y – значення функції, називається показниковою». 

Наводимо приклади показникових функцій. Далі пропонуємо учням 

відкрити файл додатка Microsoft Office Excel – Степінь (заздалегідь 

підготовлений викладачем), проаналізувати зміст відкритого файлу (рис. 1, 2, 3) 

і відповісти на питання (при цьому викладач коментує і уточнює відповіді 

учнів): 

1. Яких значень може набувати незалежна змінна? 

2. Яких значень може набувати залежна змінна? 

3. Як веде себе показникова функція в залежності від значення основи 

степеня (зростає або спадає)? 

4. Через яку точку проходять графіки усіх показникових функцій? 

5. Яке взаємне розташування графіків функцій y =ax та y =(1/a)x ? 
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1) a>1 
x y=2x y=2,5x y=3x y=10x 

-3 0,125 0,064 0,03704 0,001 
-

2,5 0,177 0,10119 0,06415 0,003162 
-2 0,25 0,16 0,11111 0,01 

-
1,5 0,354 0,25298 0,19245 0,031623 
-1 0,5 0,4 0,33333 0,1 

-
0,5 0,707 0,63246 0,57735 0,316228 

0 1 1 1 1 
0,5 1,414 1,58114 1,73205 3,162278 

1 2 2,5 3 10 
1,5 2,828 3,95285 5,19615 31,62278 

2 4 6,25 9 100 
2,5 5,657 9,88212 15,5885 316,2278 

3 8 15,625 27 1000 

Рис. 1 

 

 

 

2) 0<a<1 
x y=0,5x y=0,4x y=(1/3)x y=0,1x 

-3 8 15,625 27 1000 
-

2,5 5,657 9,88212 15,5885 316,2278 
-2 4 6,25 9 100 

-
1,5 2,828 3,95285 5,19615 31,62278 
-1 2 2,5 3 10 

-
0,5 1,414 1,58114 1,73205 3,162278 

0 1 1 1 1 
0,5 0,707 0,63246 0,57735 0,316228 

1 0,5 0,4 0,33333 0,1 
1,5 0,354 0,25298 0,19245 0,031623 

2 0,25 0,16 0,11111 0,01 
2,5 0,177 0,10119 0,06415 0,003162 

3 0,125 0,064 0,03704 0,001 

Рис. 2 

 

 

 

y=10x; 3x; 2,5x; 2x 

y=0,5x;  0,4x;  (1/3)x; 0,1x 
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3) a= 
 
4  

x y=ax y=(1/a)x 
   

-3 0,01563 64 
-2,5 0,03125 32 

-2 0,0625 16 
-1,5 0,125 8 

-1 0,25 4 
-0,5 0,5 2 

0 1 1 
0,5 2 0,5 

1 4 0,25 
1,5 8 0,125 

2 16 0,0625 
2,5 32 0,03125 

3 64 0,01563 
Рис. 3 

Підсумовуючі відповіді учнів, формулюємо і записуємо основні 

властивості показникової функції: 

1. D(ax) =(- ∞; +∞) 

2. E(ax) =(0; +∞) (графік показникової функції лежить у верхній 

координатній площині). 

3. Показникова функція зростаюча, якщо а > 1: спадна, якщо  

0 < а < 1. 

4. Графік показникової функції проходить через точку (0;1). 

5. Графіки функцій y = ax і y = a-x симетричні відносно осі ординат. 

V. Практична робота – 10 хв. 

1. Користуючись графіком функції у=2х (рис. 4), знайти наближені 

розв’язки рівнянь: а) 2х = 3, б) 2х+1 = 5, в) 4х = 2,25. 

2. Засобами Microsoft Office Excel побудувати графіки функцій у = 

1,5х та у = 0,6х. 

y=ax y=(1/a)x 

x 
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рис. 4 

3. Зберегти результати роботи на своєму робочому комп’ютері. 

Підсумок уроку – 3 хв. 

Оцінюємо практичну роботу кожного учня, відмічаючи кращі роботи, і 

вказуємо на недоліки і помилки допущені в результаті виконання завдання. Тим 

учням, які краще виконали завдання, виставляємо оцінки. 

VII. Домашнє завдання – 2 хв.  
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Савич Катерина,  
Филипович Галина  

ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ  
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – 

ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВНЕ НАВЧАННЯ 
 

У зв’язку із глобалізаційними процесами, підтримуючи державну 

політику щодо модернізації й реформування професійно-технічної освіти, 

забезпечуючи відповідні галузі економіки висококваліфікованими робітниками, 

а також зважаючи на вимоги роботодавців, навчальні заклади різних рівнів 

намагаються відшукати оптимальну дидактичну модель, здатну забезпечити 

вимоги сучасності. 

Останнім часом відбуваються помітні зрушення у галузі освіти. 

Привертають увагу громадськості реформи, що проводять як державні 

посадовці, так і представники органів місцевого самоврядування. Передові 

загальноосвітні навчальні заклади переорієнтовуються на профільне навчальне, 

в основі якого лежить створення практико-орієнтовного простору, виробляють 

найбільш ефективну дидактичну модель навчання. Проте професійно-технічна 

освіта, можемо сказати, на крок попереду, оскільки Законом України «Про 

професійно-технічну освіту» передбачена  спрямованість «на формування у 

громадян професійних знань, умінь, навичок, розвиток духовності, культури, 

відповідного технічного, технологічного і екологічного мислення з метою 

створення умов для їх професійної діяльності» [2].  Апріорі дидактична модель 

професійно-технічного навчального закладу і містить практико-орієнтовний 

підхід до навчання. І як наслідок –  посилена увага до професійно-технічної 

освіти як складової системи освіти України.  Високочолі освітяни останнім 

часом визначають непересічну роль професійно-технічної освіти як запоруки 

прогресивного розвитку економіки держави, адже тільки професійно-технічний 

навчальний заклад здатний забезпечити вимоги ринку праці компетентними 

кваліфікованими робітниками. Значним зрушенням щодо укріплення позицій 

професійно-технічної освіти є прийнята Державна цільова програма розвитку 

професійно-технічної освіти (постанова від 13 квітня 2011 р., № 495), у якій 
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визначено шляхи та способи розв’язання проблеми щодо «створення 

сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з 

пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на 

задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення 

рівного доступу до професійно-технічної освіти» [1].  

Узагальнюючи досвід застосування практико-орієнтовних дидактичних 

моделей формування освітнього простору у навчальних закладах, зазначаємо, 

що в основі сучасної системи освіти лежить компетентнісний підхід, який 

передбачає комплексне опанування знань, набуття навичок і формування умінь 

фахівця. 

Сучасні реформації професійно-технічної підготовки відбуваються в 

умовах структурно-змістового переходу професійної школи від масово-

репродуктивної до індивідуально-орієнтованої багаторівневої підготовки та її 

інтеграції в єдиний освітньо-економічний простір (випускник професійно-

технічного навчального закладу → роботодавець). 

Роль практико-орієнтованих дидактичних моделей співпраці вартує 

розглядати як необхідну умову інтелектуального, творчого й морального 

розвитку учнів. 

Практико-орієнтовне навчання – опанування учнями навчальних 

дисциплін не в навчальному кабінету, але на практиці, формування в учнів 

професійних компетенцій за рахунок виконання ними практичних завдань у 

навчальний час [3; 4]. І якщо в інших за форматом навчальних закладах (школи, 

ВНЗ тощо) для реалізації практико-орієнтовної моделі навчання передбачається 

створення відповідних місць для  виконання учнями реальних завдань щодо 

опановуваного профілю навчання, а також за участі професіоналів цієї 

діяльності [4], то структура професійно-технічного навчального закладу вже 

має в наявності відповідну матеріально-технічну навчальну базу з тієї чи іншої 

професії (відповідні майстерні, лабораторії, передбачені Державними 

стандартами щодо підготовки кваліфікованих робітників з тієї чи іншої 

професії).  Крім того, навчально-виробничі майстерні є місцем реалізації 

дійсних проектів щодо виготовлення продукції, яка відповідає профілю 
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професійно-технічного навчального закладу. Учні навчального закладу під 

керівництвом майстра виробничого навчання виконуюють реальні замовлення, 

оформлені належним чином через бухгалтерію навчального закладу. Таким 

чином, учні комплексно набувають професійних компетентностей, у тому числі 

й вчаться нести відповідальність за якість виконання роботи.  

Саме професійно-технічні навчальні заклади покликані забезпечити 

практико-орієнтовне навчання, що є необхідною умовою формування 

професійного обличчя особистості. Тісний контакт із підприємствами – 

майбутніми роботодавцями, залучення до викладання викладачів-практиків, 

майстрів виробничого навчання із відповідним робітничим розрядом формує 

відмінну від старшої школи, від вищих навчальних закладів дидактичну 

модель. Певні обставини підкреслюють, що навчання у ПТНЗ не є другорядним 

чи полегшеним варіантом, воно є іншим за своєю сутністю, спрямованим не на 

отримання знань, але на набуття компетенцій, необхідних для професійної 

діяльності. Більш виправданим є поступове професійне сходження й набуття 

професійних навичок – від професійно-технічної підготовки до більш складних 

і інтелектуальних видів праці. Така схема зростання кар’єри випускника 

дозволяє пов’язати здобуття освіти й вимоги ринку праці, тим більше останнім 

часом відбувається своєрідна підміна понять, коли фахівці з дипломом про 

вищу освіту  залучаються до виконання обов’язків кваліфікованих робітників, 

не маючи при цьому сформованих відповідних професійних компетенцій. 
 

Використана  література 
1. Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011– 2015 

роки  / Кабінет Міністрів України. — К., 2011. 
2. Закон України «Про професійно-технічну освіту» / Верховна Рада України. —
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Сорока Христина 

ВІКТОРИНА З ІНФОРМАТИКИ  
«КМІТЛИВИЙ ІНФОРМАТИК» 

Мета: формування вмінь учнів працювати «сам на сам» зі своїми 

знаннями; перевірка знань та вмінь учнів; розвиток логічного та 

інформаційного мислення учнів. 

Виховна мета: виховати бажання та вміння учнів працювати у команді, 

використовувати свої знання та вміння у колективній роботі. 

Хід заходу 

Організаційна частина 

Визначаються учасники, відбувається пояснення правил вікторини. 

Для участі у вікторині запрошуються учні групи. Шляхом жеребкування 

відбувається поділ учнів на команди. 

І тур: 

Учасникам слід дати відповіді на запитання (на роздуми відведено по 30 

секунд на кожне запитання) та отримати за кожну правильну відповідь 1 бал. 

Переможцями першого туру вважається та команда, яка набрала найбільшу 

кількість балів. 

Запитання: 

1. За допомогою якого пристрою можна зробити електронну копію 

графічної інформації? (Сканер) 

2. Назвіть основні пристрої для виведення даних. (Монітор, принтер, 

плотер) 

3. У яких одиницях вимірюється розмір екрану по діагоналі? (Дюйм) 

4. Які види принтерів ви знаєте? (Матричний, струменевий, лазерний) 

5. Який тип принтера використовує для друку рідку 

фарбу? (Струменевий) 

6. Який основний пристрій в комп’ютері називають «залізо, що 

думає»? (Процесор) 

7. Як називають портативний комп’ютер, схожий на книгу? (Ноутбук) 
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8. Що зазвичай використовують в ПК для охолодження 

процесора? (Вентилятор) 

9. Назва прикладної програми для створення тексту. (Word) 

10. Яка найменша складова частина байта? (Біт) 

11. Значок, який є посиланням на існуючий файл чи папку. (Ярлик) 

12. Як скопіювати в буфер обміну файл за допомогою 

клавіатури? (Ctrl+C) 

13. Як змінити назву вже існуючої папки або файла? (У контекстному 

меню – Переименовать) 

 14. Колір  точки на екрані формується з трьох основних кольорів 

(червоний, синій, зелений) 

15. Розширена здатність екрану в графічному режимі визначається 

(кількістю пікселів по горизонталі й вертикалі)  

16. Процесор моделює наступний вид діяльності людини (процес 

мислення)  

17. Прийом та передача інформації - це (обмін інформацією)  

18. Робоча область в електронних таблицях складається з (осередків)  

19. Формула в електронних таблицях починається зі знака (=).  

20. Пристрій для читання / запису інформації (дисковід)  

21. Найменша одиниця виміру інформації (біт)  

22. Пристрій, призначений для виведення символьної та графічної 

інформації на папір (принтер) 

23. Наука, що вивчає способи подання, зберігання, передачі та обробки 

інформації (інформатика)  

24. Клавіша Del призначена для (видалення символу праворуч)  

25. В операційній систем Windows видаляються, папки і файли 

потрапляють в (кошик)  

26. Основний апарат виведення інформації, без якого в даний час не 

мислимо ні один комп'ютер (монітор)  

27. Пристрої звукового виведення інформації (колонки)  

28. Клавіша Enter призначена для (введення інформації)  
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29. Клавіша Esc призначена для (скасування дії) 

30. На який платі комп'ютера розміщений процесор: на системній або 

материнської? (І на тій, і на другий одночасно, адже це різні назви однієї 

плати)  

31. Нуль або одиниця  в інформатиці (біт) 

32. Взломщик комп’ютерних програм (хакер) 

33. Вказівник місцезнаходження на екрані (курсор) 

34. Всесвітня глобальна мережа (Інтернет) 

35. Як називається людина – фанат комп’ютерниг ігор? (геймер) 

36. Для чого служить програма Power Point? (Для створення слайдових 

презентацій) 

37. Які програми для роботи з графікою Ви знаєте? 

38. У реляційній БД інформація організована у вигляді (прямокутної 

таблиці)   

39. Найменший елемент зображення на графічному екрані (піксель)  

 

II тур. Конкурс «Дешифратор» 

Команді видаються карточки з приказками, які перефразовані на 

комп’ютерний лад. Задача - перевести їх в первинну форму. За правильну 

відповідь - 1 бал. 

ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДІ 

 Скажи мені, який у тебе 

комп’ютер, і я скажу, хто ти.  

 Скажи мені, хто твій друг, і я 

скажу, хто ти.  

 Комп’ютер пам’ятю не 

зіпсуєш.  

 Кашу маслом не зіпсуєш. 

 Дарованому комп’ютеру в 

системний блок не заглядають. 

 Дарованому коневі в зуби не 

дивляться.  

 Потопаючий за F1 хапається.   Потопаючий за соломинку 

хапається. 

 Біт байт береже.   Копійка гривню береже. 
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 Що із Корзины видалено, то 

пропало.  

 Що з возу впало, то пропало. 

 Вірусів боятися – в Інтернет не 

ходити. 

 Вовків боятися – в ліс не 

ходити.  

 За одного хакера сім 

кандидатів наук дають. 

 За одного битого сім небитих 

дають.  

По комп’ютеру зустрічають, по 

програмам провожают. 

По одягу зустрічають, по 

розуму провожають. 

III тур. Конкурс «Лінгвіст» 

Дається слово «ІНФОРМАТИКА». Необхідно скласти з нього 

максилальну кількість слів. За 1 слово - 1 бал. 

IV тур. Кросворд 

Розгадайте кросворд. Відповіді записуйте сверху вниз, питання являють 

собою анаграми, ключ кросворду – виділене слово. Команда, яка першою 

правильно розгадає кросворд отримає 5 балів, другою – 3 бали, третьою – 1 

бал. 

Відповіді 
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Завдання 

1. оксиддів 

2. алківаутра 

3. тайб 

4. нирпрет 

5. оммед 

6. рукд 

Відповідь 

СКАНЕР 
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V тур. Конкурс  «Віриш – не віриш» 

Командам задаються питання, відповіді на які «Так» або «Ні». За 

правильну відповідь 1 бал. 

1. Чи Ви вірите, що найменшою одиницею інформації, яка виража 

логічне значення Так чи Ні та визначається числом 1 або 0 являється Біт. (Так) 

2. Чи Ви вірите, що інформацію на комп’ютері зберігають у виді 

файлів. (Так) 

3. Чи Ви вірите, що однією з головних функцій комп’ютера являється 

передача інформації. (Ні – обрабка) 

4. Чи Ви вірите, що за обробку даних в комп’ютері відповідає пам’ять. 

(Ні- процесор) 

5. Чи Ви вірите, що графічні операції дозволяють використовівати 

маніпулятор мишку. (Так) 

6. Чи Ви вірите, що інформація обрабляється групами по 8 бітів в 

кожній і така група називаєтся байтом. (Так) 

7. Чи Ви вірите, що монітор - це стандартний пристрійй для введення 

даних в комп’ютер. (Ні – клавіатура) 

8. Чи Ви вірите, що калькулятор має два режими работи Звичайний та 

Інженерний. (Так) 

9. Чи Ви вірите, що для работи з графічними даними в Windows 

входить стандартний графічний редактор WORD. (Ні - Paint) 

10. Чи Ви вірите, що кожен файл має ім’я. Ім’я містить власну назву і 

формат файла. (Так) 

11. Чи Ви вірите, що клацання на кнопці Пуск відкриває ярлик Мой 

компьютер. (Ні) 

12.  Чи Ви вірете, що в програмі Excel можна побудувати лише кругові 

діаграми. (Ні) 

VI тур. Гра "Половинки" 

Учні отримують набір карток, серед яких необхідно зіставити половинки – 

термін і картинку, що йому відповідає. Команда, яка першою правильно 

співставить половинки  отримає 3 балів, другою – 2 бали, третьою – 1 бал. 
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Чичкевич Софія  
 

ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ. 
РОБОТА З РЕДАКТОРОМ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ 

MICROSOFT EXCEL 
(методична розробка уроку з виробничого навчння на тему: 

«Створення списку. Робота зі списками.  
Сортування, фільтрація, розширений фільтр. Автофільтр») 

 
Вступ 

 
У сучасних умовах глобальної інформатизації суспільства, поширення 

впливу комп’ютерних інформаційних технологій практично на усі галузі 

діяльності людини істотно важливим є вміння обробляти великі масиви даних 

засобами інформаційних систем. Адже сьогодні завдання введення, збереження, 

обробки та упорядкування інформації актуальне практично для кожного 

підприємства, установи, організації, що провадить свою діяльність із 

використанням персональних комп’ютерів. 

У вигляді упорядкованих списків (баз даних) наводиться інформація про 

працівників, про контингент навчального закладу, про нарахування зарплат і 

комунальних послуг, про облік та рух матеріалів і готових виробів у 

виробничих підприємствах, про облік товарів на складах та у закладах торгівлі, 

побутового обслуговування, громадського харчування. Бази даних 

використовуються в установах державного управління, у фінансових установах, 

видавництвах, бібліотеках,  різноманітних фондах, в аеропортах, вокзалах та у 

багатьох інших організаціях. Сьогодні практично неможливо уявити установу, 

що займається певним видом діяльності без ведення електронного обліку 

даних. 

Для упорядкування, зберігання та обробки масивів інформації, здійснення 

редагування інформації (додавання, вилучення, сортування за певною ознакою 

чи кількома ознаками), а також для пошуку та виведення на екран (або для 

подальшого роздруку) потрібних даних із загального масиву інфомації 

призначені бази даних. 
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Бази даних можуть зберігати величезні масиви інформації. Електронні 

бази даних значно пришвидшують час доступу користувача до потрібної 

інформації, а також істотно полегшують її обробку.  

Редактор електронних таблиць Microsoft Excel, що входить до складу 

пакету Microsoft Office, може бути використаний для створення та обробки 

нескладних баз даних. Програма Microsoft Excel обладнана потужним апаратом 

для  створення та обробки списків (баз даних). Зокрема, засобами Microsoft 

Excel можна створювати списки у вигляді таблиць, виконувати сортування 

списків за різними стовпцями (полями), упорядкування списків, вказівка певної 

умови під час введення інформації з метою уникнення помилок, пошук 

потрібних даних за певною умовою або за кількома умовами одночасно, 

відображення на екрані лише потрібної інформації з усього масиву, виведення 

підсумків, виконання перевірки даних, створення зведених таблиць, 

імпортування даних. Отже, Microsoft Excel надає у розпорядження користувача 

потужний арсенал засобів для створення баз даних, швидкої та зручної обробки 

великих масивів інформації. 

Тому вміння створювати списки засобами редактора електронних 

таблиць Microsoft Excel, працювати з базами даних у цій програмі, виконувати 

пошук даних за певними критеріями за допомогою сортування, використання 

автофільтра та розширеного фільтра є важливим та необхідним в умовах 

сьогодення для операторів комп’ютерного набору.  

 

ПЛАН  УРОКУ 
Предмет: Виробниче навчання 

Професія: Друкар офсетного плоского друкування, оператор 

комп’ютерного набору 

Тема: Технології комп’ютерної обробки інформації. Робота  

з редактором електронних таблиць Microsoft Excel. 

Тема уроку № 18: Створення списку. Робота зі списками. Сортування, 

фільтрація, розширений фільтр. Автофільтр.  
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Мета уроку: навчити учнів створювати списки засобами редактора 

електронних таблиць Microsoft Excel, працювати з базами даних у програмі 

Excel, виконувати пошук даних за певними критеріями із використанням 

автофільтра та розширеного фільтра. 

Виховна мета: виховання в учнів почуття відповідальності, сумління при 

виконанні поставлених завдань, розвиток уваги, спостережливості при роботі з 

цифровою інформацією, дбайливого ставлення до комп’ютерної техніки. 

Тип уроку: урок формування первинних умінь. 

Наочність та технічні засоби навчання: персональні комп’ютери, 

інструктажі з виконання практичних завдань, зразки таблиць. 

Міжпредметні зв’язки: зв’язок з предметом «Технології комп’ютерної 

обробки інформації». 

 

Хід уроку 

 

1. Організаційний момент. 

 1.1. Привітання 

 1.2. Перевірка присутності учнів, зовнішнього вигляду учнів. 

2. Актуалізація опорних знань учнів 

 2.1. Перевірка знань правил техніки безпеки при роботі  

з персональним комп’ютером, обладнання та раціональної організації робочого 

місця оператора комп’ютерного набору. 

 2.2. Повторення матеріалу минулого уроку 

Опитування теми попереднього уроку «Створення формул. Робота  

з функціями»:  

1. Що таке формула у програмі Excel? Формула в Excel – це 

математичний або логічний вираз, який починається зі знака «дорівнює». 

2. Для чого використовують формули у програмі Excel? Формули 

використовують для виконання обчислень, різних розрахунків. 

3. Де розташований рядок формул? Рядок формул розташований над 

робочою областю Excel. 
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4. Чим повинна починатися кожна формула? Знаком «дорівнює». 

5. Які категорії функцій програми Excel вам відомі? Математичні, логічні, 

статистичні, фінансові, дата і час, текстові. 

6. Які функції Excel ви знаєте? Функція Сума, Максимум, Мінімум, 

Середнє значення, Дата, Якщо, Sin, Cos та інші. 

Практичне завдання для повторення матеріалу попереднього уроку: 

виконати розрахунки із використанням формул в таблиці  

за наступним зразком: 
Закупівля фруктів 

 

№ 
з/п 

Назва 
товару Сорт Ціна за 

1 кг 

Гуртова 
знижка на 

1 кг 

Гуртова 
ціна 

Закуплено 
кг 

Всього 
до 

оплати 

1 Абрикоси вищий 24,00 2,00 ? 10 ? 
2 Апельсини перший 18,00 4,00 ? 7 ? 
3 Банани перший 15,00 4,00 ? 6 ? 
4 Груші вищий 12,00 2,00 ? 11 ? 
5 Ківі другий 36,00 8,00 ? 4 ? 
6 Манго другий 45,00 8,00 ? 3 ? 
7 Мандарини перший 28,00 4,00 ? 9 ? 
8 Персики вищий 27,00 2,00 ? 8 ? 
9 Сливи вищий 10,00 2,00 ? 12 ? 

10 Яблука вищий 6,00 2,00 ? 15 ? 
Всього: ? ? 

 
3. Груповий інструктаж 

Пояснення нової теми: 

Створення списку. Робота зі списками. Сортування, фільтрація, 

розширений фільтр. Автофільтр 

Теоретичні відомості: 

В Excel списком називають базу даних, що розміщена на робочому 

аркуші. Розміри такого списку обмежені розмірами одного робочого аркушу. 

Зазвичай список має рядок заголовку (перший рядок списку, що містить опис 

даних) та рядки даних. Стовпці списку називаються полями,  

а рядок – записами. 

Поля списку повинні містити однотипну інформацію (текст, дати або 

числові значення). В списках не варто залишати порожніми рядки чи стовпці, а 

також поміщати додаткову інформацію в клітинки, розміщені ліворуч чи 
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праворуч від списку. Також слід уникати додаткових пробілів на початку та 

наприкінці клітинок з даними. 

В Excel зі списками можна виконувати будь-які з перерахованих далі 

операцій: 

 заповнювати список даних; 

 фільтрувати список відповідно до визначених критерії; 

 сортувати дані в списку; 

 обчислювати проміжні підсумки на основі необхідних функцій; 

 створювати підсумкові зведені таблиці на основі інформації  

зі списку. 

В Excel існує декілька способів введення даних у список. Можна вводити 

інформацію вручну, імпортувати чи скопіювати її з іншого документа або 

використати для заповнення списку форму вводу даних. 

Використання форми вводу даних дозволяє спростити і прискорити 

створення списку. Форма вводу – це спеціальне діалогове вікно, в якому можна 

ввести або відобразити відразу цілий рядок даних із списку. 

Щоб створити форму для нового списку, слід виконати такі дії: 

1. Ввести у відповідну клітинку робочого аркуша рядок заголовку,  

а потім –  перший рядок даних, тобто перший запис списку. 

2. Відформатувати заповнені клітинки так, яки повинні бути 

відформатовані поля списку. 

3. Встановити курсор у будь-якій із заповнених клітинок та обрати 

команду Дані – Форма. 

4. Щоб додати новий запис, слід натиснути кнопку Створити.  

У порожні поля форми можна буде ввести нові дані. Після введення інформації 

слід натиснути кнопку Створити або клавішу <Enter>. 

5. Після того, як завершене введення даних у форму, слід клацнути на 

кнопці Закрити, щоб закрити форму вводу. 

Використання форми вводу даних дозволяє полегшити роботу  

зі списком, який вже створено. За допомогою форми можна переглядати, 
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редагувати, видаляти певні записи, а також знаходити записи, що відповідають 

певним умовам. 

Щоб відобразити на екрані форму для готового списку, потрібно 

встановити табличний курсор у будь-якому місці списку та обрати команду 

меню Дані – Форма. Для переміщення по записах списку використовують 

смугу прокручування форми, кнопки Знайти назад  

і Знайти далі, а також клавіші зі стрілками, клавіші <PageUp>  

I <PageDown>. 

Для видалення непотрібного запису слід вибрати його у формі вводу та 

клацнути на кнопці Видалити. 

Щоб знайти дані, які відповідають певним умовам, необхідно клацнути 

на кнопці Умови та ввести у відповідні поля потрібні умови, а для перегляду 

знайдених записів слід натискати кнопки Знайти далі і Знайти назад. 

Сортування списку – це зміна порядку записів у списку. Наприклад, 

записи списку книг можуть бути відсортовані за абеткою прізвищ авторів чи 

назв творів або за зростанням чи спаданням кількості цих книг в магазині. 

Швидко відсортувати записи в списку можна за допомогою кнопок 

Сортування за зростанням і Сортування за спаданням стандартної панелі 

інструментів. Для цього потрібно помістити табличний курсор на початок того 

стовпця в списку, значення якого треба відсортувати, і клацнути одну з 

названих кнопок. 

Команди сортування доступні також у розкривному списку авто- фільтра, 

описаному далі. 

Зазначені засоби дозволяють виконати сортування списку в межах лише 

одного поля, але іноді список потрібно відсортувати по декількох полях. Для 

цього слід скористатися командою Дані – Сортування. Після вибору цієї 

команди отримує діалогове вікно  Сортування діапазону. 

В трьох розкривних списках даного вікна слід вибрати заголовки полів, які 

потрібно відсортувати, та  встановити відповідні їм перемикачі за зростанням 

або за спаданням. Після клацання на кнопці ОК, список буде відсортований 

зазначеним чином.  
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Якщо результат сортування записів вас не влаштовує, потрібно виконати 

команду меню Правка – Скасувати Сортування, після чого список отримує 

початковий вигляд. 

Фільтрація списку – це процес приховування непотрібних у даний 

момент записів та відображення на екрані лише тих записів, що відповідають 

заданим умовам. 

Дані, відібрані після фільтрації, можна редагувати, форматувати, 

друкувати, створювати на їх основі діаграми, не змінюючи порядку рядків. 

Найпростішим методом фільтрації є автоматична фільтрація, яку 

виконують наступним чином: 

1. Встановлюють табличний курсор в одній з клітинок списку. 

2. Обирають команду меню Дані – Фільтр – Автофільтр, після чого 

праворуч від заголовків стовпців у списку з’являться кнопки зі стрілками – 

кнопки автофільтру. 

3. Слід клацнути на кнопці автофільтру того поля, за значеннями якого 

потрібно відфільтрувати список. На екран виведеться список, що міститиме всі 

значення цього поля, а також інші елементи (такі як Сортування за 

зростанням, Сортування за спаданням, Усі, Перші 10 та Умова). 

4. Необхідно обрати зі списку ті значення поля, за якими буде 

виконуватися фільтрація. Після виділення потрібних критеріїв фільтрації на 

екрані залишаться тільки ті записи, що відповідають даній умові. 

Фільтрацію списку можна також виконувати за значеннями декількох 

полів. Для цього потрібно спочатку відфільтрувати список за значенням одного 

поля, а потім отриманий список відфільтрувати за значенням іншого поля. 

Для того, щоб скасувати фільтрацію та побачити список повністю, 

потрібно клацнути на кнопці автофільтру та обрати у списку, що розкрився, 

елемент Усі або в меню Дані вибрати команду Фільтр – Відобразити все. А 

щоб видалити кнопки автофільтру, слід виконати ще раз команду Дані – 

Фільтр – Автофільтр. 
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За допомогою автофільтру можна відобразити потрібну кількість записів, 

що містять максимальні або мінімальні значення в певному полі. Для цього 

використовують елемент Перші 10 в розкривному списку автофільтру. 

Фільтр Перші 10 застосовується виключно для числових значень. Якщо 

помістити курсор у стовпчик з числовими даними, то при виборі цього фільтру 

на екран буде виведене діалогове вікно Накладення умов за списком, в якому 

можна обрати 10 найбільших або 10 найменших елементів списку. 

Користувацький автофільтр застосовується, коли потрібно вказати 

складніший критерій відбору даних для відображення. Якщо обрати опцію 

меню фільтру Умова, на екрані з’явиться діалогове вікно Користувацький 

автофільтр. Тут можна вказувати одну або декілька умов для фільтрування 

даних, користуючись перемикачами І та АБО. 

У розкривних списках зліва доступні такі значення умов фільтрування: 

 дорівнює; 

 більше; 

 більше або дорівнює; 

 починається з; 

 закінчується на; 

 містить, 

а також протилежні ним значення з прийменником «не» — «не містить», «не 

дорівнює» тощо. 

Останні три критерії можуть застосовуватися для пошуку інформації у 

списках, де наявна велика кількість даних. 

Розширений фільтр використовують у тих випадках, коли можливостей 

автофільтра та користувацього фільтра недостатньо для вказівки умов 

фільтрування. Розширений фільтр має значно ширші можливості для відбору 

записів. Від авто фільтра розширений фільтр відрізняється тим, що для 

введення критеріїв відбору використовуються вільні комірки робочого аркуша. 

Перевагами цього виду фільтра є те, що за його допомогою можна відбирати 

записи на основі критеріїв для декількох полів. Крім операторів порівняння, в 
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якості критеріїв можна використовувати оператори І та АБО, створюючи 

досить складні вирази для умов фільтрування. 

Критерії відбору оформляються у вигляді окремого списку, причому 

заголовки полів повинні точно збігатися із заголовками полів основного списку. 

Перед використанням розширеного фільтра слід знайти вільні комірки на 

робочому аркуші вище або нижче списку, який буде фільтруватися. Таблиця 

повинна бути відокремлена від списку хоча б одним порожнім рядком. Список 

може фільтруватися на місці або результат фільтрування може бути 

перенесений у вказане користувачем місце. Ці дії регулюються за допомогою 

перемикача Обробка зі значеннями: фільтрувати список на місці та 

скопіювати результат в інше місце. 

Вихідний діапазон списку виділяється програмою автоматично, а в полі 

Діапазон умов слід вказати діапазон таблиці умов шляхом її виділення. Для 

виконання фільтрування слід натиснути кнопку ОК. 

Для пошуку можна використовувати не лише поля з числовими 

значеннями, але й текстові поля. У цьому випадку в якості критерію можна 

використовувати слова, текстові фрагменти та маски виразів. У масках 

застосовують знаки «*» та «?» для заміни символів. Знак «*» заміняє будь-яку 

кількість символів або їх відсутність, а знак «?» заміняє будь-який один символ. 

 

 Закріплення викладеного матеріалу: 

Виконання практичного завдання для засвоєння знань 

1. Відкрийте власну папку та створіть нову робочу книгу під назвою: 

«Бази даних в Excel». У новій робочій книзі перейдіть на перший аркуш на 

перейменуйте його на Список групи № 25. 

2. Наберіть заголовок списку, заголовки полів та введіть значення всіх 

полів для першого елемента списку: Балицький Андрій Володимирович. 

3. Виконайте команду Дані – Форма та введіть значення для всіх 

елементів списку, використовуючи поля форми. 
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№ з/п Прізвище Ім’я По батькові Дата 
народження 

Домашня 
адреса 

Номер 
телефону 

Прожи-
вання  

в гурто-
житку 

Успіш-
ність 

Сти-
пендія 

1 Балицький Андрій Володимирович 27 серпня  
1993 р. 

Городоцький 
район     
с. Градівка 

067-703-80-
27 так 10 270,00 

2 Горбач Віталій Степанович 08 квітня  
1994 р. 

Радехівський 
район,  
с. Стоянів 

063-971-57-
34 так 11 350,00 

3 Клячковський Назар Юрійович 22 серпня  
1992 р. 

Буський район,         
смт Красне 

093-665-21-
32 ні 11 270,00 

4 Козловський Володимир Ігорович 09 грудня  
1992 р. 

Кам’янка-
Бузький    
район,  
с. Жовтанці 

098-624-17-
83 ні 10 270,00 

5 Кравець Тарас Михайлович 13 травня  
1993 р. 

Городоцький 
район,  
с. Шоломиничі 

097-753-12-
13 так 9 350,00 

6 Коцан Андрій Васильович 12 грудня  
1993 р. 

Стрийський 
район,     
с. Любинці 

098-794-90-
70 так 9 270,00 

7 Малаховський Тарас Богданович 21 березня 
1994 р. 

Пустомитів-
ський район,  
с. Чишки 

063-229-71-
25 ні 11 270,00 

8 Мельник Ігор Степанович 21 травня  
1994 р. 

Пустомитів-
ський район,  
с. Чижиків 

063-124-57-
56 ні 10 270,00 

9 Полагнюк Василь Богданович 13 січня  
1994 р. 

Стрийський 
район,    
с. Любинці 

096-601-53-
49 так 9 270,00 

10 Прус Роман Орестович 18 березня 
1993 р. 

Жовківський 
район,     
с. Нове Село 

098-64-46-
742 ні 9 270,00 

 
4. Виконайте за допомогою діалогового вікна Форма пошук інформації 

за прізвищами (одне прізвище), за датою народження, за домашньою адресою. 

5. Виділіть усю таблицю та виконайте команду Дані – Фільтр – 

Автофільтр. Виконайте за допомогою автофільтра пошук даних за наступними 

критеріями:  

в полі Проживання в гуртожитку – лише тих, хто відповідає умові 

«так»; 

в полі Стипендія – лише тих, хто відповідає умові «270,00». 

Скасуйте фільтрування за допомогою команди Відобразити усі. 

6. Виділіть таблицю та виконайте пошук даних за допомогою команди 

Дані – Фільтр – Автофільтр – в полі Прізвище оберіть команду Умова. 

Знайдіть усіх учнів, чиє прізвище починається на букву «К» за допомогою 

критерія умови: Починається з і введення у протилежному полі К. 
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7. Скопіюйте фільтрований список і вставте його на наступний робочий 

аркуш. Проведіть після вставки фрагмента потрібне форматування списку. 

Назвіть робочий аркуш «Прізвище починається на «К». 

8. Виконайте пошук інформації про учнів 1992 і 1993 років народження. 

Для цього на робочому аркуші Список групи № 25 виділіть усю таблицю та 

виконайте команду Дані – Фільтр – Автофільтр. Оберіть команду Умова та 

вкажіть наступні умови в полі Рік народження: містить 1992 АБО містить 1993. 

Скопіюйте фільтрований список та вставте його на робочий аркуш № 3. Назвіть 

цей аркуш Рік народження 1992 і 1993. 

Аналогічно виконайте пошук інформації про учнів 1994 року 

народження і вставте у робочу книгу ще один аркуш, на якому розмістіть 

фільтрований список учнів 1994 року народження. Аркуш назвіть Учні 1994 

року народження. 

9. Виділіть таблицю на робочому аркуші Список групи № 25 та 

виконайте пошук у полі Домашня адреса за критерієм: Городоцький район. 

Фільтрований список помістіть на чистий робочий аркуш і назвіть цей аркуш 

Мешканці Городоцького району. 

Аналогічно виконайте пошук у полі Домашня адреса за критеріями: 

Стрийський район і Пустомитівський район і скопіюйте фільтровані списки на 

окремі аркуші під назвами: Мешканці Стрийського району, Мешканці 

Пустомитівського району. 

10. Виділіть усю таблицю на робочому аркуші Список групи № 25 та 

виконайте пошук інформації у полі Номер телефону про тих, в кого оператор 

мобільного зв’язку Київстар – умова: починається з 067 АБО починається з 098. 

Фільтрований список скопіюйте і помістіть на чистий робочий аркуш, який 

назвіть КИЇВСТАР. 

Аналогічно виконайте пошук інформації у таблиці про тих, в кого оператор 

мобільного зв’язку Life. Для цього слід виділити усю таблицю на робочому 

аркуші Список групи № 25 та в полі Номер телефону вказати умову: 

починається з 063 АБО починається з 093. Фільтрований список скопіюйте і 

вставте на чистий робочий аркуш під назвою LIFE. 
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11. Скопіюйте з таблиці на робочому аркуші Список групи № 25 наступні 

комірки:  

 
Успішність Стипендія 

10 270,00 

 
та помістіть їх на вільному місці цього ж робочого аркуша. Виділіть усю 

таблицю та виконайте команду: Дані – Фільтр – Розширений фільтр. В полі 

Обробка вкажіть Фільтрувати список на місці, в полі Вихідний діапазон нічого 

не змінюйте, а в полі Діапазон умов вкажіть адресу скопійованого фрагмента, 

виділяючи вставлені з буфера комірки мишею. Фільтрований список з даними 

про учнів, які відповідають умовам: успішність – 10, а стипендія – 270,00 грн 

скопіюйте та вставте на новий робочий аркуш під назвою Розширений фільтр. 

12. Виконайте за допомогою розширеного фільтра пошук інформації про 

учнів, які НЕ проживають у гуртожитку, успішність яких – 10 або 11, а 

стипендія – 270,00. Фільтрований список скопіюйте на чистий робочий аркуш і 

назвіть цей аркуш Розширений фільтр із трьома умовами. 

Виконайте форматування усіх таблиць на робочих аркушах, 

використовуючи засоби оформлення: заливку комірок, зміну гарнітур і 

варіантів накреслення шрифту, кольору шрифту. 

Збережіть роботу у своїй папці. Після перевірки виконаного завдання 

закрийте робоче вікно програми Excel та вимкніть комп’ютер. 

 

4. Потоковий інструктаж 

І. Самостійна робота учнів 

 ІІ. Завдання: виконати практичне завдання згідно з інструкційною картою та 

відповідно до поданого зразка таблиці. 

ІІІ. Обхід робочих місць з метою: 

— перевірки готовності учнів до виконання завдання та готовності 

пристроїв персональних комп’ютерів до роботи; 
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— перевірки правильності виконання завдання, створення та заповнення 

таблиць; 

— надання допомоги учням у випадку виникнення труднощів при 

виконанні завдань; 

— перевірки правильності виконання пошуку інформації за допомогою 

фільтрування; 

— перевірки виконання завдань учнями, виставлення оцінок. 

 

5. Заключний інструктаж 

Проведення аналізу роботи за день:  

— аналіз вмінь учнів самостійно створювати списки засобами редактора 

електронних таблиць Microsoft Excel, працювати з базами даних у програмі 

Excel, виконувати пошук даних за певними критеріями із використанням 

автофільтра та розширеного фільтра. 

 


